
॥ বিভিন্ন বিশ্ববিভালয় কর্তৃক পাঠাপুত্তকরুপে অঙ্ছযোদ্দিত ॥ 

অর্থবিদ্যার ভুমিক| 
চুইপত্র সংঘ্বরণ 

[বি. ও. কোর্স জন ] 

[ প্রথত্ম ও ] 

অধ্যক্ষ অক্রণকুম্ার (সেন* এম. এ. ( ন্বর্ণপদকপ্রাপ্ত ) 
এম্. এসসি. ইকন. ( লগ্ন ), ব্যারিস্টার-এ্যাট্-ল 

প্রণীত 

পরিমার্জনকার্ষে সহযোগী 

অধ্যাপক সুশীলকুমাত সেন, এম. এ. 
ও 

অধ্যাপক সম্পৎ মুরখাপাথায্স, এম. এ. এম্ এস্-সি. ইকন: ( লগুন ) 

॥ প্রাপ্তিস্থান ॥ 
বুক্স এণ্ড এ্যালায়েড (প্রাঃ ) লিমিটেড 

৮/১ চিন্তামণি দাস লেন 
কলিকাতা ৭** ০০৯ 



প্রথম সংক্করণ- জুলাই, ১৯৫৮ 

প্রকাশক £ 

সেপ্টাল পাবলিশিং কনসার্নের পক্ষে 
শ্রীজতন্ছ সেন, বি. কম্- 
৮/১ চিন্তামণি ঘাস লেন 
কলিকাতা শ৬৬ ও 

মুঙ্াকর : 

শিখা চৌ: 
রূপা প্রেস 

২৯৯৬ বিধান সরখি 
কঙ্িকাতা। গঞ৬ ডওগ 



প্রথম সংঘ্বরণের ভুমিক। 

বি. এ. এবং বি. কম্, পরীক্ষার ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী করিয়া গ্রন্থখানি রচিত 

ছইয়াছে। রচনাকালে দুইটি বিষয়ের গ্রতি লক্ষ্য রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি__বখা, 

বিষয়বস্ত হইতে প্রয়োজনীয় কোন কিছু যেন বাদ না পড়ে এবং 
আলোচ্য বিষয় হেন 

বখাসন্ব পরিশ্ুট হয়। আলোচনাকালে যে-সকল উদাহরণ দেওয়া হইয়াছ
ে তাহাদের 

অধিকাংশই ভারতীয় অর্থনৈতিক জীবন হইতে গৃহীত। আমার মতে, অন্ধাবনের 

স্থবিধার জন্প ইহাই করা প্রয়োজন । 
্স্থখানিতে ক্রুটিবিচ্যুতি অবস্থাই আছে। বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপনায় নিযুক্ত 

আমার সহকর্মীর্দ্দ এ-বিষয়ে ঘেন আমার দৃঠি আকর্ষণ করেন, এই অন্থরোধ 

জানাইতেছি। ইতি-_ 

সিটি কলেজ, কলিকাতা! কমার 

৩১শে জুলাট, ১৯৫৮ ] রি 



সূচীপত্র 

প্রাথন্সিক বিল্লেহ্যল। (016110010 £0915515 ) 

১ অর্থবিগ্ঠার প্রকৃতি ও আলোচনা ক্ষেত্র (৪6০16 ৪00 9০০০2 ০0£ 

[০0150120109 ): অর্থনৈতিক কাজকর্, বিনিময়) অর্থবিষ্ভার বিষয়বস্ত-_ 
অপ্রাচুর্য ও নির্বাচন তত্ব, অর্থবিদ্যার সংজ্ঞা, অর্থনৈতিক সমস্তা, অর্থনৈতিক সমস্যা 
এবং অপ্রাচুর্য ও নির্বাচন তত্ব, বিষয়বস্তর বিশ্লেষণ, অর্থবিষ্ার পূর্ণাংগ সংজ্ঞা, 

অপ্রাচূর্য, নির্বাচন ও বিনিময় তত্ব) অর্থবিস্ভার পরিধি) বাষ্টিগত ও সমষ্টিগত 
অর্থবিদ্য। ১ অর্থবিষ্যা কি বিজ্ঞান পদবাচা-_-মপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি; অর্থনৈতিক 
বিধির প্ররূতি ১-১৪ 

২ কতকগুলি মৌলিক ধারণা €5০01236 মা 01508170679681 (0010021209 0) : 

দ্রব্য, উপযোগ, সম্পদ, আয়, উৎপাদন ও উৎপাদনের উপাদদান, ভোগ ও ভোক্তার 

আচরণ, উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান ও শিল্প, মৃল্যবব্যবস্থা, যুল্য ও দাম, ভারসাম্য ১৪-২২ 
৩ সমাজের মল অর্থনৈতিক সমত্যা (88310 5:0018012910 79000161705 01 

5০৫৫৪ ) : অর্থনৈতিক সমাজের লক্ষণ, সমাজের অর্থ-ব্যবস্থার কার্য ২৩-২৪ 

আন্ত ও উত্পাদন্ন ([1700106 2100 [১:090000012 ) 

৪ জাতীয় আয় ও আধিক কল্যাণ (২ 8001891 [15001776 80৫ 7৫০/০- 

0010 ভু 61£9:6): জাতীয় আয়ের ধারণ ও গুরুত্ব; জাতীয় আয় বলিতে কি 

বুঝায় , জাতীয় আয় পরিমাপের তিনটি পদ্ধতি__উতৎ্পাদদনস্থমারি পদ্ধতি, জাতীয় 
উত্পাদন পরিমাপ সম্পর্কে ম্মর্তবা বিষয়, আয়ন্থ্মারি পদ্ধতি, প্রকৃত আয় ও অর্থ- 
আয়, ভোগ ও বিনিয়োগ পদ্ধতি; আস্তর্জাতিক বাণিজ্য ও জাতীয় আয়; 
মাথাপিছু আয় , জাতীয় আয় পরিমাপের অন্ুবিধ1) জা্তাঁয় আয় বিশ্লেষণের 
সার্থকতা ; জাতীয় হিসাব রর ২৫-৩৯ 

& আধিক কল্যাণের নূতন মাপকাঠি (ও (58856 0£ ঘ,০০02801060 

৬/ ০1196 ) : ৩৯-৪ ১ 

৬ উত্পাদলের পরিমাণ ও সংশ্লিই্ই সমস্যা €৮০1500 ০£ চ:০85:0000 
8190 [২618660 19:0612789 ) : উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারক বিষয়সমূহ : 
ক। উৎপার্দনের ভূমিগত ভিত্তি; খ। উৎপাদনের জনসংখ্যাগত ভিতি--জনসংখ্যা 
সন্ধে ম্যালথুসীয় তত্ব, জনসংখ্য। সম্বন্ধে কাম্য জনসংখ্যা তত্ব, জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ ; 
গ। উৎপাদনের মূলধনগত ভিত্তি-_মুলধনের শ্রেণীবিভাগ, মুলধন-গঠন ; 
ঘ। উৎপাদনের অন্তান্য ভিতি ৪২-৫৪ 

1 



সচীপত্র ৮ 

৭ উৎপাদনের আক্মতন ও ব্যবসায়-সংগঠল € ৬ ০15106 0£:000065072 

৪110 730515688 01:%817898001) ) ; সংগঠকের কার্ধাবলী, ব্যবসায় সংগঠনের 

বিভিন্ন রূপ: একমালিকী কারবার এবং ইহার স্থবিধা ও অস্থবিধা; অংশদারী 
কারবার এবং ইহার স্থৃবিধা ও অস্থবিধা ; যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান এবং ইহার গঠন, 
মূলধন সংগ্রহের পন্থা, সবিধা, বিনিয়োগের ঝুঁকি ও অন্থবিধা ; সমবায় এবং 
ইহার সীমাবদ্ধতা, রাষ্ট্রীয় পরিচালন! এবং ইহার স্থৃবিধা ও অন্থবিধ! ১ রাষ্ত্রীয 
উদ্যোগের পরিচালনা-_বিভাগীয় সংগঠন, বিধিবদ্ধ বা সরকারী করপোরেশন, 
সরকারী কোম্পানী ৫৪-৬৬ 

৮ সংগঠনের আরও দুইটি দিক (7৬০ 1৮০1০ 4১919906501 015910138- 

(1০0. ) : বিশেষীকরণ : ক। শ্রমবিভাগ, শ্রমবিভাগের স্থৃফল ও কুফল বা 
বিপদ; খ। আঞ্চলিক বিশেষীকরণ ও শিল্পের স্বান-নির্বাচন : একদেশতার 
কারণ ও অস্থবিধা ৬৬-৭১ 

৯ উৎপাদনের আযম়তন- বৃহৎ ও ক্ষুড্র প্রতিষ্ঠান € 9০৪16 ০: 70:000০- 

(1012--1316 9150 9121811 চ1017)5 ) : আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ : ক। 

বহিরাগত ও খ। আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপ ১ উৎপন্্ের বিভিন্ন বিধি- ক্রমহাসমান 

উৎপন্নের বিধি ও কৃষি, মার্শাল-প্রদত্ত সংজ্ঞা, মোট ও গড উৎপাদন, গড় ও 
প্রান্তিক উৎপাদন, ক্রমবর্ধমান উতপাদন-বায়, ক্রমহ্ানমান উৎপন্গের বিধি কোন্ 
কোন্ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; পরিবর্তনীয় অন্গপাতেব বিধি এবং উহার ব্যতিক্রন্ত ; 
আয়তনের প্রতিদান , কাম্য উৎপাদন- প্রতিষ্ঠানের ধারণা, উৎপাদন-গ্রতিষ্ঠানেব 
কাম্যাবস্থা ) ক্ষুদ্রাঘতন উত্পাদদন-ব্যবস্থা, উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের আয়তন *৭১-৮৭ . 

শশুপাদন-প্রতিষ্টানেল্স সস্প্রলাল। (070৬0 ০0৫6 ঢ10)5 ) 

১০ শিল্প জোট € 70770090181] (00121111816101)3 ) : সম্প্রসারণের উদ্দেশ্য : 

ব্যয়সংক্ষেপের উদ্দেশ্য ) একচেটিয়া অধিকার লাভের উদ্দেশ্য ; ক্ষমতালাভের 
উদ্দেশ্ঠ ; আধিক্ষ উদ্দেশ্ঠ ) সম্প্রপারণের পদ্ধতি : মূল্য ধার্যকরণ সংঘ, চক্র, কার্টেল, 
পুল, ট্রাস্ট ; অন্ভূমিক ও উল্লগ্থ সংযোজন ( শিল্পজোট ) : অন্ুভূমিক সম্প্রসারণ, 
উল্লম্ব সংযোজন ৮৮-৯৩ 

মুত্যতত্ত্র ব্যন্িগত হিলৌম্মপ। (00106170079015-1৬101০- 

48109159515 ) 

১ বাজার ও প্রতিযোগিতা € 715115505 ৪104 00700960601 ) : মৌলিক 

অর্থনৈতিক সমন্যা সমাধান : প্রথা, কেন্ত্রীয় কর্তৃত্বের নির্দেশ, মূল্য ও বাজার 
ব্যবস্থা; বাজার বলিতে কি বুঝায় $.বাজারের শ্রেণীবিভাগ ; সময়ের তারতমোর 
গুরুত্ব; বাজার ও প্রতিযোগিত|) পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা) পূর্ণাংগ ও নিখুত 
প্রতিঘোগিতা ; একচেটিয়া কারবার, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া! 



রা? অর্থবিষ্ঞ'র ভূমিকা 

কারবারে মূলনীতি ; অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা--পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা! এবং 
একচেটিয়। কারবারের মধ্যবর্তী অবস্থা, অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার বিভিন্ন রূপ-_ 
সমজাতীয় বিক্রয়-দ্রব্যের অভাব উদ্ভূত একচেটিয়। প্রতিযোগিতা, অলিগোপলি ও 
ডুয়োপলি, পর্ণাংগ ও অপূর্ণাংগ অলিগোপলি, মুল্য নেতৃত্ব, মনোপ নি ও 

মলিগোপ.সনি ৯৪-১০৬ 

১২ মোট চাহিদা ও মোট যোগান (7০6৪1 10617078170 210 70191 

9109015 ): চাহিদা: চাহিদার সংজ্ঞা, ব্যক্তিবিশেষের চাহিদার পরিমাণ, 

ব্যক্তিবিশেষের ও বাজারের চাহি স্চী, ব্যক্তিবিশেষের ও বাজারের চাহিদা- 

রেখা, চাহিদা-দাম ১ চাহিদার সুত্র, চাহিদার নিয়মেব একটি ব্যতিক্রম-_গিফেন 

দ্বা, চাদ] সুত্রের কতকগুলি অনুমান, চাহিদার সুত্রের অন্থান্ত ব্যতিক্রম, 

মূলোর আাপাত-অসামগ্তশ্ততা, যোগান: (োগানের শুত্র, যোগান-ুচী, 
যোগান-দাম, যোগানেব হ্বত্রের কতিপয় ব্যতিক্রম, শ্থির যোগানের ক্ষেত্রে 
ঘোগান-রেখা, শ্রমেব ষোগান-রেখা ; চাহিদ1 ও ষোগানের ভারসাম্য ; চাহিদ 
৪ যোগানের তিনটি সরল নীতি , চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তন: চাহিদার 

পরিবর্তনের কাবণ, যোগানের পরিবর্তনের কারণ ১০৬-১২৭ 

ভ্ডোক্তশন্ আচল্সপতভ্ভ (70205 0 0০0250061 

83০179৬1001) 

১৩ চাহিদার স্ছিতিস্থাপকতার ধারণা € 009:00606 ০£ 71850101$ ০£ 

[02080 ): ভোক্তার ভারপাম্য, চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা, অস্থিতিস্থাপক ও 
স্থিতিস্থাপক চাহিদা, স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ, সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক এবং পূর্ণ বা 
অসীম স্থিতিস্থাপক চাহিদা, মোট ব্যয় এবং স্থিতিস্থাপকতা, চাহিদা-রেখার বিভিন্ন 
অংশে বিভিন্ন স্থিতিস্থাপকতা, চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কি কি বিষয়ের উপর 

নির্ভর করে, চাহদার যৃল্যান্ছগ এবং আয়াম্গগ স্থিতিস্থাপকতা। চাহিদার ক্রম- 
স্কিতিস্াপকতা, চাহিদার স্থিতিস্বাপকতার উপর সময়ের প্রভাব; চাহিদার 
স্থিতিস্থাপকতা৷ সম্বন্ধে ধারণার গুরুত্ব, পরিশিষ্ট: চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা 
পরিমাপ ১২৭-১৪১ 

১৪ চাহিপার ভিত্তি-প্রান্তিক উপযোগতত্ব (88515 ০£ 1001008100-- 

7081610] [0701165 71601): ক্রমহাষমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি, 

প্রান্তিক ও মোট উপযোগের মধ্যে সম্পর্ক, প্রান্তিক উপযোগ ও দাম, ক্রমহাসমান 
প্রান্তিক উপযোগ বিধির কোন ব্যতিক্রম আছে কি না) ভোক্তার উদ্বংত্ত এবং 
মার্শাল-প্রদত্ত সংজ্ঞা, ভোক্তার উদ্বংতের পরিমাপ এবং ধারণাটির তত্বগত ও 
বাবহারিক যূল্য ; পরিবারের ব্যয়নির্বাহ-পদ্ধতি এবং সমপ্রাস্তিক উপযোগ বিধি, 
পরিবারের নির্বাচন-সমস্া, সমপ্রাস্তিক উপযোগ বিধি এবং পরিবারের ভারসাম্যের 
অবস্থা, উদ্দাহরণের সাহায্যে পরিবারের ক্রয়-পন্ধতির ব্যাখ্যা, আয়ব্যয়, দা 
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ইত্যাদির পরিবর্তনের দরুন পরিবারের ক্রয়-পন্ধতির পরিবর্তন, সমগ্রাস্তিক 
উপযোগ বিধির সীমাবহ্ধতা ১৪১-১৫৮ 

১৫ চাহিদার ভিত্তির আধুনিক ব্যাখ্যা-_পছন্দতত্ব বা নিরপেক্ষতা-রেখা 
বিশ্লেষণ (10060 [19181591019 0 0) 08519 ০৫ [921778100--12- 

821:27505171)6015 01: 11001116161006 (00156 415815515 ): উপযোগের 

মাধ্যমে চাহিদা ব্যাখ্যার ত্রুটি, পছন্দতত্ব বা নিরপেক্ষতা-রেখ। বিশ্লেষণ, 
নিরপেক্ষতা-রেখা, প্রাস্তিক পরিবর্তনের হার, নিরপেক্ষতা-রেখার আরুতি, 
নিরপেক্ষতা-মানচিত্র, ভোগ-সম্ভাবন| রেখা ব] মৃল্য-রেখা ; ভোক্তার ভারসাম্যের 
অবস্থা ; নিরপেক্ষতা, দাম-পরিবর্তন ও আয়ের হ্রাসবৃদ্ধি, দাম-পরিবর্তন ও যূল্য- 
ভাগ রেখা, ব্যক্তিবিশেষের চাহিদা-রেখা, আয়ের পরিবর্তন, উপসংহার ; 

উপযোগের পরিষাণবাচক তত্ব এবং মাত্রাবাচক ব1 পর্যায়বাচক তত্ব ১৫৮-১৭২ 
১৬ যোগান ও উৎ্পাদন-ব্যস়্ € 91121215 8100. 0056 016 79100000018 ) : 

১৭ 

যোগানের স্থিতিস্থাপকতা, যোগানের স্থিতিস্থাপকতার অবস্থা, ষোগানের 
স্থিতিস্বাপকতা কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে, যোগানের স্থিতিস্থাপকতার 
উপর সময়ের প্রভাব ; স্থিতিষ্ঠাপকতা ও দাম ; উৎপাদন-ব্যয়ের ধারণা ) আথিক 
উত্পাদন-ব্যয় ॥ স্থযোগ-ব্যয় ; স্বল্পমেয়াদী উতৎপাদন-ব্যয় ; স্থির ব্যয় এবং 

পরিবর্তনশীল ব্যয় ; গড় ব্যয় এবং প্রাস্তিক ব্যয় : গড় স্থির ব্যয়, গড় পরিবর্তনশীল 
বায়, গড় মোট ব্যয়; প্রাস্তিক উৎপাদন-ব্যয় ? প্রান্তিক ব্যয় এবং গড় উৎপাদন- 
ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্ক? পরিব্তনীয় অন্পাতের বিধি এবং স্বপ্নকালীন উৎপাদন- 
ব্যয়; পরিবর্তনীয় অন্থুপাতের বিধির সংজ্ঞ! ও ব্যাখ্যা, দীর্ঘকালীন উৎপাক্ঈন-ব্যয় 
দীর্ঘকালীন ব্যয়ের তারতম্যের কারণ ও আয়তনের প্রতিদান ১৭৩-১৯২ 
প্রতিযো গিতামূলক ভারসাম্য ও দাম (00127966656 00011102217 

280 741০০): ভারসাম্যের ধারণা) প্রতিযোগিতামূলক ভারসামা ও দামের 

ভিত্তি ; উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য ; মোট ও গড় বিক্রয়লন্ধ আয় ১ পূর্ণাংগ ও 
অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বিক্রয়-রেখার আকৃতি 7 প্রান্তিক বিক্রয়লৰা' আয় ; 
্রাস্তিক বিক্রয়লন্ব আয় এবং গড় বিক্রয়লন্ধ আয় বা দামের মধ্যে সম্পর্ক । 
উৎপাদ্দন-প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্যের প্রকৃতি ও সর্ভ; পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় দাম- 
নির্ধারণ : বাজার-দাম বা! অত্যন্নকালীন দাম, সংরক্ষণ-দাম, শ্বাভাবিক দাম, পূর্ণাংগ 
প্রতিধোগিতার ক্ষেত্রে স্বপ্পমেয়াদী স্বাভাবিক দাম এবং উৎপাদন-গ্রতিষ্ঠানের 
ভারসাম্য, স্বক্লকালীন উৎপাদন-বন্ধাবস্থা, শিল্প ও হ্বপ্নকালীন হ্বাভাঘিক দাম, 
দীর্ঘমেয়াদী ম্বাভািক- দাম, সমব্যদসস্পন্ন শিল্প ও অন্ুভূমিক যোগান-রেখা ; 
পূর্ণাংগ ভারসাম্য ও প্রান্তিক প্রতিষ্ঠান ; ক্রমবর্ধমান ও ক্রমহাসমান উৎপাদন- 
ব্যয়সম্পন্ন শিল্প: ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যক়, অপূর্ণাংগ ভারসাম্য ও প্রাস্তাধীন 
প্রতিষ্ঠান, ক্রমহাসমান উৎপাদন-বায় ; দাম-নির্ধারণে সময়ের গুরুত্ব : ক্ষণস্থায়ী, 
হ্ব্নকালীন ও দীর্ঘকালীন ভারসাষোর অবস্থা ১৯২-২১৮ 
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$৮ একচেটিয়া কারবারের আওতায় দম (7106 51206£21035019015 ) : 
একচেটিয়া কারবারের আওতায় দাম, একচেটিয়! দামতত্বের বিকল্প ব্যাখা? পূর্ণাংগ 
গ্রতিযোগিত1 ও একচেটিয়া কারবারের মধ্যে পার্থকা, পূর্ণাংগ প্রতিষোগিতা এবং 
একচেটিয়া কারবারের দাম ও উৎপন্ন, বিভেদমূলক একচেটিয়া কারবার + দাম 
পৃথকীকরণের প্রকারভেদ, দাম পৃথকীকরণ কোন্ অবস্থায় সভব হয়, দাম 
পৃথকীকরণ কোন্ অবস্থায় লাভজনক, পৃথকীকৃত একচেটিয়া! কারবারের ভারসাম্য, 
দাম পথকীকরণ সমাজের দিক হইতে কাম্য কি না; একচেটিয়া কারবারীর 
সীমাবদ্ধতা ২১৮-২৩৪ 

১৯ অপূর্ণাংগ প্রতিযোশিতায় দাম-নির্ধারণ (78106 70062100037810010 2 

[17019016606 (0010199616017 ) : অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় দাম-নির্ধারণের 

মূলনীতি ; অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন অবস্থায় দাথ-নির্ধারণ , একচেটিয়া 
প্রতিযোগিত], অলিগোপলি- পূর্ণাংগ অলিগোপলি, দাম-নেতৃত্ব, পুথকীরুত 
অলিগোপলি, বিক্রয়করণ-বায় ২৩৪-২৪৩ 

২* পরম্পর-সম্পক্ষিত দাম (110657-7618650 11106) পরম্পর-সম্পকিত 

চাহিদা : সংযুক্ত বা পরিপূরক চা'হদা, উদ্ভুত চাহি, সংমিশ্রিত চাহিদা) 
পরম্পর-সম্পকিত যোগান : সংযুক্ত যোগান বা সহ-উতৎপন্নের যোগান, সংমিশ্রিত 
যোগান ২৪৩-২৫০ 

২১ ফটকা কারবার (979০০518610) ) : ফটকা কারবার ও চালান কারবার ; 
ফটক! কারবার ও ফটকাবাজী, ফট কাবাজীর নিন্দা, ফটকা কারবারের পরিধি ; 
ফটকা কারবারের ছুইটি বূপ: তেজী কারবার ও মন্দা কারবার, ফটকা 
কারবারের স্থফল, শেয়ার বাজারে ফটক বাজারের গ্রুত্বঃ ফটকা কারবারের 
কুফল, ফটক! কারবারের নিয়ন্ত্রণ ২৫১-২৫৭ 

২২ উৎপাদনের উপাদানের দাম-নির্ধারণ €11101776 0 80601:5 0£ 

[১০:০6101, ) : কর্মগত বণ্টনতত্ব ; চাহিদ1- প্রান্তিক * উৎপাদনশীলতা, 

প্রান্তিক উৎপন্ন, উপাদানের জন্ঠ উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের চাহিদ। নির্ধারণ, উপাদান- 
সযূহের অনুপাত পরিবর্তনের সম্ভাবনা ও ন্যুনতম উৎপাদন-ব্যয়, উপাদানের 
বাজার-দাম, প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্বের সমালোচনা! ১ যোগান : যোগান- 
দাম, হযোগ-ব্যয় বা স্থানাস্তর-ব্যয়, উৎপাদনের উপাদানসমূ্কের 'দাম-নির্বারণ 
তক্ষের সংক্ষিপ্তসার ও ভারসাম্যের অবস্থা; একচেটিয়। কারবার বা অপূর্ণাংগ 
প্রতিযোগিতার অবস্থায় উৎপাদনের উপাদ্দানসমূহের দাম, একচেটিয়া কারবারের 
শোষণ ২৫৮-২৭২ 

২৩ মন্ভুরি € আ ৪৪০৪): আঘথিক যজ্জুরি এবং প্রকৃত মজুরি; প্রকৃত মঞ্জুরি 

কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভর করে, মজুরির হার কিভাবে নির্ধারিত হয় : 
জীবনধারপোপযোগী মদ্গুরিতত্ব, জীবনযাআর মান মজুরিতত্ব, মজুরি তহবিল ” 



৪ 

৫ 

সূচীপত্র চ 

তত্ব, উদ্ধত দাবিদার তত্ব, প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা মজুরিতত্ব, চূড়াত্ত মন্ুরি- 
নির্ধারণ তত্ব বা চাহিদা ও যোগান তত্ব; শ্রমিক সংঘ ও মজুরি,শ্রনদির্ক সংঘেতধ 
মজুরিবৃদ্ধির ক্ষমতা, পেশাগত শ্রষিক সংঘ ও মভ্রিবৃদ্ধির গ্রচেষ্টা, শ্রমিক সংঘের 
বধিত মজুরি বজায় রাখিবার ক্ষমতা, শ্রমিক সংঘের অন্থান্য কার্য; মজুরির ঘ্যর ? 
মজুরির হারে তারতম্য, মজুরির হারে অন্ুতূষিক পার্থক্যের কারণ, স্ত্রী-শ্রমিকের 
মজুরি অপেক্ষাকত কম কেন, মজুরির হারে উল্নম্ব পার্কোর কারণ, উচ্চ 
মজুরিজনিত ব্যয়সংক্ষেপ ২৭২-২৯২ 

খাজল! (72০) : খা্জনার প্রকৃতি, আধুনিক অর্থে অর্থ নৈতিক খাজন1; 
খাজন। সম্পর্কে রিকার্ডোর তত্ব, রিকার্ডোর খাজনাতত্বের সমালোচন! ; অপ্রাচুর্য- 
জনিত খাজনা এবং পার্থক্যজনিত খাজনা, অর্থ নৈতিক অগ্রগতি এবং খাজন] : 
জনসংখ্যাবৃদ্ধি, পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষির উন্নয়ন ? খাজন! সম্পর্কে আধুনিক 

তত্বঃ জমির খাজনা ও অন্তান্ত খাজন। ; অপূর্ণাংগ খাজন। ) খাজনা! ও দাম । 
থাজনাতত্বের সামাজিক তাৎপর্য ২৯৩-৩১৪ 

সদ €1700669:) : সুদের হারে বিভিন্নত1) সদ সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ব : 
ভোগবিরতি বা প্রতীক্ষ1 তত্ব, অগ্রিয়ান স্থদতত্, স্দের উৎপাদনশীলতা তত্ব: সুদের 
হার নির্ধারণ : হুদের ক্ল্যাসিক্যাল তথ, নয়! ক্লযাসিক্যাল বা খণপ্রদদানোপযোগী 
তহবিল তত্ব, খণ-যোগানের পুত্র, স্থদ্দের নগদ-পছন্দ তত্ব বা কেইনসীয় তত্ব, 
নগদ-পছন্দের মূলে তিনটি উদ্দেশ্ঠ ) সক্রিয় ও নিক্রিয় টাকাকড়ি, স্থ্দের হারের 
উপর নগদ টাকাকড়ির চাহিদা ও যোগানে পরিবর্তনের প্রভাব, নগদ-পছন্দ তথ্বের 
ব্যবহারিক তাৎপর্য ৩১০-৩২৬ 

২৬ মুনাফ! (৮:০৫): মুনাফার প্রকৃতি, নীট মুনাফার উপাদান, মুনাফা ও 
উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের আয়ের মধ্যে পার্থক্য ; মুনাফার উদ্ভব : মুনাফার 
খাজনাতত্ব, মুনাফার মজুরিতত্ব, মূনাফার গতিশীল তত্ব, মুনাফার ঝুঁকিবহনতত্ব, 
মুনাফার আনিশ্চয়তাবহনতত্ব ; মুনাফা ও 'উৎপাদন-ব্যয় ? বিভিন্ন উৎপা্বন- 
প্রতিষ্ঠান ও শিল্পের মধ্যে মুনাফার হারে তারতম্য ৩২৬-৩৩৪ 
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পতিশিষ্ট 
ক। ভোক্তার আচরণ-_নিরপেক্ষতা-রেখার বৈশিষ্ট্য, আয়-গ্রভাব, দাম- 

প্রভাব ৩৩৯-৩৪৪৯ 

খ। যোগানের স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ ৩৪৯-৩৫১ 

গ। উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান ও শিল্পের স্বল্পকালীন যোগান-রেখা 
৩৫২-৩৪৫৩ 

ঘ। দীর্ঘকালীন যোগান-রেখা-_সঘবায়সম্পন্ন শিল্প, ক্রমবর্ধমান উৎপাদন- 

বায়সম্পন্ন শিল্প, ক্রমহানমান উৎপাদন-ব্যয়সম্পন্ন শিল্প ৩৫৩-৩৫৭ 

উ। একচেটিয়া কারবারে ভারসাম্যের প্রকৃতি চাহিদার পরিবর্তন 
এবং একচেটিয়। কারবারীব উৎপন্ধের পরিমাণ ও দাম, একচেটিয়া কাববার ও মুনাফা 

রেখাচিত্রের সাহায্যে একচেটিয়। প্রতিযোগিতার দাম-নির্ধারণ তত ৩৫৭-৩৬৬ 

চ। অলিগোপলিতে কোণাবশিষ্ট চাছিদা-রেখা-_ দামের অপরিবর্তন- 

ী 
৩৬৭ 

ছ। দ্বাম-নির্ধারণসংক্রাত্ত দুইটি তত্ব__দাম-নির্ধারণের পূর্ণ উৎপাদন-বায়- 
তত্ব, “কব ওয়েব,' উপপাগ্ঠ 

৩৬৮-৩৭২ 

জ। রেখাচিত্রের সাহায্যে উৎপাদনতত্ত্বের ব্যাখ্যা-_উৎপাদনততর, 

নমোৎপন্ন রেখা, পরিবর্তনের প্রান্তিক হার, উপাদানের পরিবর্তনের প্রান্তিক হার এবং 

প্রান্তিক ভ্রবা-উৎপন্শের মধ্য সম্পর্ক, বায়রেখা ব] সমব্যয়-রেখা। ন্যুনতম ব্যয়সম্পন্ 

দমঘবয়, সবাধিক মুনাফার অবস্থা ৩৭৩-৩৮৪ 
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প্রাথমিক বালেষণ 
(116711৬7575 4১ ৯15975 ) 

১ অর্থবিগ্ভার প্রকৃতি ও আলোচনাক্ষেত্র 
(বৈ4াযাহার বা) 900 08 £00014709) 

অর্থ নৈতিক ক্াজক্র্স ( 24001001010 48061৮165 ) : মাঝিম 

গকীঁ তাহার জগছিখ্যাত উপন্য।স “মা” স্থরু করিয়াছেন এইভাবে : প্রতিদিন প্রত্যুযেই 
কারখানার বাঁশী বাজিয়! উঠে, কম্পিত স্বরে ধ্বনিত কর্কশ শব্দ শ্রমজীবীদের মাথার 
উপর ধূত্রধূসর শান আকাশকে ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ টাঁকিয1! ফেলে । যন্ত্রানবের এই 
নিকফষরণ আহবানে সাডা! ন! দিয়! উপায় নাউ ; তাই অস-্খা নরনারী কিছুক্ষণের মধ্যেই 
নতমস্তকে দলে দলে পথে বাহির হইয়া পড়ে। 

ধনিকতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহমূলক উপন্যাস “মাএ গৰী শুধু প্রভাতে কর্মে 
আহ্বানের একটা দ্িকই দেখিয়াছেন, অন্যান্য দিকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার 
প্রয়োজন তাহার হয় নাই। কিন্তু অর্থবিগ্ভার পর্যালোচনায় আমাদের পক্ষে এই 
প্রযোজন হইল সমধিক। আমার্দিগকে অর্থ-ব্যবস্থার সকল কাজকর্মের দিকেই 
ৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে হইবে । 

বস্তত, পৃথিবীর সকল দিকেই মান্য কর্ে ব্যস্ত। প্রভাতে উঠিয়াই কৃষক তাহার 
ক্ষেতের দিকে যাত্র। করে, পশুপালক পণ্ড চর।ইতে বাহির হপ্ন, শিল্প-শ্রমিক কারখানা 
বা খনি অভিমুখে ধাবিত হয়। তারপর দেখা যান যে ক্রমে ক্রমে আর সকলেই বাহির 
হইয়া যাত্রা করিয়াছে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্র অভিমুখে দৌকানদার পরিবহ্ণ-কর্মচারী ' 
কেরানী উকিল মোক্তার ডাক্তার শিক্ষক কেহই বাদ নাই। দৈনন্দিন .কর্মশেষে 
সকলেই বাসগৃহে ফিরিয়া! আসে । পরের দিন আবার স্থরু হয় যাত্রী। এইভাবেই 
অর্থ নৈতিক কর্মচক্র ঘুরিতেছে। 

কিন্তু অর্থ নৈতিক কর্মচক্র ঘুরিতেছে কেন? অন্যভাবে প্রশ্ন করিতে পার! যায়, 
মান্য কাজ করে কেন? কেন যন্ত্রানবের আহ্বানে শিল্প-শ্রমিক 

২ দলে দলে পথে বাহির হইয়া পড়ে? এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর 
হইল, সকলেই উপার্জন করিতে বাহির হয়--সকলেই কাজে যায় 

তাহার দৈনিক সাপ্তাহিক বা মাসিক আধিক মজুরি ব1 পারিশ্রমিক পাইবে বলিয়া । 

মজুরি বা অর্থ লইয়! উপার্জনকারী কি করিবে? মানুষ ত টাকাকড়ি সরাসরি 
ভোগ করিতে পারে না । স্থতরাং অর্থোপার্জন তাহার প্রাথমিক লক্ষ্য মাত্র, চূড়াস্ত 

লক্ষ্য নহে। সে অর্থের আকাংক্ষা করে ইহার মাধ্যমে তাহার ভোগ্যন্রব্যের অভাব 

মিনির) সুতরাং চূড়ান্ত লক্ষ্য হইল ভোগ্যব্রব্যের অভাব মিটানে1। মাহুষকে 
১, ১ 0006 ৪ 2008301165 ০01 0900169 08289 1) 80018012010 80116722291] 20 

0:09 60 পি ৪ 25006 1:000209, 830. 1065 আঃ) 0109 2000005 00 001:010989 90109 02006 

০০৫৪. 7397017910. 
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খাস্য গ্রহণ করিতে হইবে, পরিচ্ছদ ধারণ করিতে হইবে, বাসগৃহে বাঁস করিতে হইবে, 
সংসার প্রতিপালন করিতে হইবে। এগুলি তাহার জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য 
ন্যনতম সর্ত এগুলি তাহার প্রাথমিক অভাব। ইহারা পরিতৃপ্ত হইলে সে অভাববোধ 
আপাতত করিবে উন্নততর জীবনের__অধিক পরিমাণে এবং উৎকৃষ্ট জাতের 
অর্থবিগ্ভার আলোচনা ভোগ্যন্রব্যের । তখন দে সচেতন হইবে এই সকল নৃতন অভাব 
কুরু হয় অর্থোপার্জনের মিটাইতে। মাধ্যমিক এই সকল অভাব মিটিলে আবার দেখা 
০ দিবে নৃতনতর অভাব। এইভাবে সীমাহীন অভাবের পশ্চাতে 
সে ছুটিয়াই চলিবে । সীমাহীন অভাব পরিতৃপ্তির জন্য অর্থোপার্জনের এই যে বিভিন্ন 
প্রচেষ্টা, অর্থবিষ্ঠার আলোচন। ইহা! হইতেই সুরু । 

বিনিমস্ব ৬ আর একটু তলাইয়া দেখিলে কিন্তু দেখা 
যায় যে প্রকৃতপক্ষে অর্থবিদ্ভার আলোচনার স্থরু হইল বিনিময় 

৪ (6%০1)2178 ) হইতে__অর্থোপার্জম হইতে নয়। কারণ, 
অর্থ ব! টাকাকড়ির ব্যবহার বিনিময়ই নির্দেশ করে। 

পূর্বে বিনিময় ছিল প্রত্যক্ষ। লোকে সরাসরি ভ্রব্য বিনিময় করিত। কিন্তু 
বর্তমানে ইহ। পরোক্ষ হইয়] দীডাইয়াছে। বিনিময় পরোক্ষ রূপ গ্রহণ করিবার কারণ 
হইল বিশেষীকরণ (99503811596107) ) বা শ্রমবিভাগ এবং তাহার ফলে উদ্ভূত জটিল 
অর্থ-ব্যবস্থা (০012712» 60015017310 55500] ) | বিশেষীকরণের জন্য লোকে 

বর্তমানে উৎপার্দনকার্ষের একটা সামান্ত অংশমাত্র সম্পাদন করে। হাজার হাজার 

লোকের সহযোগিতার নিত্যব্যবহার্ধ দ্রব্যাদি উৎপাদিত হদ্ন। ফলে প্রয়োজন হয় সুষ্ঠ 
হাটি ডা বিনিময়-ব্যবস্থার | বর্তমানে অর্থ বা টাকাকড়িই এই বিনিময়- 
বিনিমাবস্থ ? ব্যবস্থার মাধ্যম হইয়া! দাঁড়াইয়াছে।১ পাটকলের শ্রমিক 

তাহার শ্রমের বিনিময়ে অর্থলভ করে এবং এ অর্থের বিনিময়ে 
প্রয়োজনীয় ভোগ্ব্রব্যাদি সংগ্রহ করে। স্থৃতরাং বর্তমানে বিনিময়-ব্যবস্থা ব্রিভৃজাকার 
ধারণ করিয়াছে-_ দ্রব্য বা সেবার (9০:৮1093 ) বিনিময়ে অর্থসংগ্রহ এবং অর্থের 
বিনিময়ে ভ্রব্যাদি সংগ্রহ করা। 

অর্থবিগ্তার বিষয়বস্ত-_অপ্রাচুর্য ও নির্বাচন তত্ব (50১15০ 1165 
01 1:0010109109-71২201)০015 0: 9081: 8) €01১০0:0০€ ): সাম্প্রতিক 

অর্থ-ব্যবস্থায় টাকাকড়ির ভূমিকা এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ হইলেও টাকাকড়ির মাধ্যমে 
বিনিময় ও. পূর্বতন প্রত্যক্ষ বিনিময়ের মধ্যে কোন মূলগত পার্থক্য নাই। উভয় 
ক্ষেত্রেই সমস্যা হইল একই প্রকৃতির এবং এই সমস্যাই বর্তমানে 'অপ্রাচূর্য ও 
নির্বাচন তত্ব (0132015 ০£ 5০81:016 2150 ০1১01০6 ) পরিণত হইয়। অর্থবিদ্ভার 

বিষয়বস্ত হইয়! ধাড়াইয়াছে। 

১, 11179 13019 ০0200016য ৪586900 2 13102) আও 816 02051860. চা10) 00082205008? :£০০৫৪ 
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অর্থবিষ্ভার প্রকৃতি ও আলোচনাক্ষেত্র ৩ 

অর্থবিষ্ভার একটি অংজ্ঞা (4 205100501) 0£ 06400780120809) : অপ্রাচুর্য ও 

নির্বাচন তত্বের শাস্ত্র বা বিজ্ঞান হিসাবে আধুনিক অর্থবিগ্ভার যে-সকল সংজ্ঞা দেওয়া 
হইয়াছে তাহার মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ হইল লর্ড রবিনস্ (1.0: [২০১15 ) প্রদত্ত 

সংজ্ঞা । সংজ্ঞাটি এইরূপ: অসংখ্য উদ্দেশ্টে (21205) এবং বিভিন্নভাবে ব্যবহার্য 

, সীমাবদ্ধ উপকরণগুলির মধ্যে মানুষের কাজকর্ম যে-সম্পর্ক স্থাপন করে, অর্থবিদ্যা 
তাহারই পর্যালোচনাকারী বিজ্ঞান ।১ 

অর্থনৈতিক জমস্তা! (£:০০7,07530 [0121 ) : রবিনস্-প্রদত্ত আধুনিক 

অর্থবিদ্ভার উক্ত সংজ্ঞাটি বিজ্ঞানসম্মত হইলেও সাধারণের নিকট একরূপ দুর্বোধ্য । 
অর্থবিদ্ভার আলোচ্য বিষয় অর্থ নৈতিক সমস্তা (০০০01801010 71:01016275 ) সম্বন্ধে 

তাহাদের একটা মোটামুটি জ্ঞান আছে। তাহারা জানে যে অর্থবিদ্য1 মজুরি, মূল্য- 
"বৃদ্ধি, মুদ্রাম্ফ্ীতি, বেকার-সমস্য। ইত্যার্দির পর্যালোচনা করে । এই সকল সমস্যা ষে 
ুদ্রাযস্ত্ে স্বাধীনতা, অস্পৃশ্ঠতা ইত্যাদির ন্যায় রাজনৈতিক বা সামাজিক সমস্ত! হইতে 
পৃথক, সে-সন্বন্ধেও তাহাদের মোটামুটি ধারণ! আছে। কিন্তু পার্থক্য যে ঠিক কোথায় 
সে-সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণ] তাহাদের নাই । রবিনসের সংজ্ঞার সুত্র ধরিয়া বল। যায়, 
তাহারা ঠিক বুঝিতে পারে না ষে কোন্খানে “অসংখা উদ্দেশ্ট” (7305 0৫170010116 

€1)05 ) এবং “বিভিন্নভাবে ব্যবহার্য সীমাবদ্ধ উপকরণঃ (5০৪81:০০ 10062175 139.51188 

” 81001272055 8965 ) আসিয়া সমস্তাকে “অর্থ নৈতিক সমস্তা*য় পরিণত করে। 

অর্থনৈতিক সমস্যা এবং অপ্রাচুর্য ও নির্বাচন তত্ব ঃ আমাদের প্রাত্যহিক 
সমস্যার দিক হইতে দেখিলে কিন্তু বিষয়টি বোধগম্য হয়। অন্যভাবে বলিতে «গেলে, 
আমরা যর্দি “বিভিন্নভাবে ব্যবহার্য উপকরণণকে আয়ের (10500 ) অর্থে এবং 

“অসংখ্য উদ্দেশ্ত” বলিতে এ আয় বা অর্থ ছার খাস্যন্রব্য পোশাকপরিচ্ছর্দ আসবাবপত্র 
আমোদপ্রমোদ প্রভৃতি যে-সকল প্রয়োজনীয় ও কাম্য ত্রব্যাদি ক্রয় করিতে চাই 
তাহা বুঝি, তাহ হইলে বিষয়টি ব! রবিনস্-প্রদত্ত সংজ্ঞাটি অনধাবনে মোটেই অস্থবিধ! 
হয় না। আমাদের, অধিকাংশের ক্ষেত্রেই আয় বাঁ অর্থ অপ্রচুর ; এই অপ্রচুর অর্থ 
'দ্বারাই আমার্দিগকে অসংখ্য অভাব পরিতৃপ্তির প্রচেষ্টাকরিতে হয়। ফলে আমার্দিগকে 
বিভিন্ন অভাব এবং অভাবের বিভিন্ন পরিমাণের মধ্যে নির্বাচন করিতে হয়__ যেমন, 
এ-মাসে একটি জাম! কিনিব, না একখানি পাঠ্যপুত্তক কিনিব তাহা বিচার করিতে 
হয়; বাজারে গিয়া আর একটু মাছ কিনিব, না আর কিছুটা আলু-বেগুন কিনিব, 

“তাহা ঠিক করিতে হয়। রা 
এই যে ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে অপ্রাচূর্ধ ও নির্বাচনের সমস্যা তাহাই 

প্রতিফলিত হয় বৃহত্তর সামাজিক জীবনে এবং পূর্বেই বলা হইয়াছে যে এ-সম্বন্ধে তত্বই 
হুইল আধুনিক অর্থবিদ্ভার বিষয়বন্ত। নিয়ে এই বিষয়বন্তর বিশ্লেবণ করা হইতেছে।, 
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অর্থবিদ্যার ভূমিকা 

উ বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ (:40815515 ০£ 02৩ 90000120% 1৬186৮62 ) : 

বিশ্লেষণকার্য সুর কাঁরতে হয় অগ্রাচূর্য হইতে, কারণ অগ্রাচ্যুই মানুষের 
মৌলিকতম অর্থনোতিক সমস্যা । কিন্তু এই অপ্রাচুর্যে'র প্রকীতি 
আমরা সকল সময় ঠিক অনধাবন কাঁরতে পারি না। দ্বিতীয় 

বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে এই দেশে আমরা শুধু টাকাকাঁড়র অভাব বোধ কাঁরতাম । 
হাতে টাকা থাকিলে সব 'জাঁনসই যথেষ্ট পাঁরমাণে কেনা যাইত । খাদ্যদ্রব্য 
জামাকাপড় ওষধপন্র গাড়ীঘোড়া ইত্যাদি কোন িছ.রই যোগান অপ্রচুর বাঁলয়া 
মনে হইত না। লোকে কথায় বাঁলত, “পয়সা দিলে বাঘের দুধ পাওয়া যায়,__ 
অর্থাৎ সকল জিনিসই পর্যাপ্ত পাঁরমাণে মিলে । এইভাবে যখন আমাদের 
নিকট 'জানিসপন্র পর্যাপ্ত বাঁলয়া মনে হইত তখনই অথশবদ্যাবিদগণ বালতেন 
যে উহাদের যোগান অগ্রচুর। ইহার দ্বারা তাঁহারা বলিতে চাহিতেন যে 
[জনিসপন্র।চাহিদার তুলনায় অগ্রচুর । উদাহরণ দিয়া লর্ড রবিনস: বালয়াছেন, 
পচা ডিম তাজা ডিম অপেক্ষা সংখ্যায় অল্প হইলেও তাজা ডিমই অপ্রচুর 
(5০810০9 )১ পচা ডিম নহে ।১ 

জিনিসপন্র যে চাহিদার তুলনায় অপ্রচ্ুর ভাহা আমরাও ভালভাবে বুঝিতে 
পারি এ দ্বিতীয় বিশ্বযূদ্ধের সময় । তখন হাতে টাকা থাকলেও আমরা অনেক 
1জনিসপন্র ইচ্ছামত কিনিতে পারিতাম না। চাউল-গম-চানর জন্য আমাদিগকে 
কণ্দ্রোলের দোকানে লাইন দিতে হইত, কুপনের বদলে কন্ট্রোলের ধ্যাত-শাড়ী 
যোগাড় কারতে হইত, ডান্তারের প্রেসক্রিপসন না থাকিলে অনেক সাধারণ ওঁষধও 
পাওয়া যাইত না এবং অনেক সময় প্রেসক্রিপসন থাকিলেও নানা দোকান ঘুরতে 
হইত, মোটরগাড়ী কেনার জন্য দীর্ঘাদন ধারয়া নাম রোঁজস্ট্রী কাঁরয়া রাখিতে 
হইত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে মোটর-চড়া বরাদ্দ পেট্রলেই সীমাবদ্ধ রাখিতে হইত । 

বর্তমানে আমরা কোন কোন দ্রব্যের ক্ষেত্রে এই অবস্থা হইতে মুক্ত হইলেও 
যে বিশেষভাবে অপ্রাচুর্ষের সম্মুখীন আছি, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। আজও 

পয়সা দিলে অনেক কিছু পাওয়া যায় না। পাওয়া গেলেও 
টিাছুদের সম. খোলা বাজারে পাওয়া যায় না। অর্থাবদ্যাবিদগণ অবশ্য 

বলেন যে, পাঁরমাণে একটু বেশী হইলেও আমরা চিরন্তন 
অপ্রাচূর্যেরই সম্মূখীন আছি । চিরন্তন বাঁলয়া এই অগ্রাচ্র্যের সমস্যা কোনাঁদনই 
মাটবে না-_মিটিতে পারে ন[। যাঁদ অপ্রাচূর্য বালিয়া কিছ? না থাকত, তাহা 
হইলে অর্থ-ব্যবন্থা (০০0001910 5550০] ) বাঁলয়া কিছু থাঁকিত না এবং 

অর্থাবদ্যার আলোচনারও প্রয়োজন হইত না ।২ 
, যস্তৃত, অগ্রাচুর্ষের সমস্যা কোনাঁদনই 'মাঁটতে পারে না, কারণ মানুষের 
অভাব সাঁমাহণীন এবং ক্রমবর্ধমান প্রকৃতির কিন্তু অভাবমোচনের উপকরণগুলি 

অপ্রাচুষের পুকৃতি 
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অর্থবিগ্ভার প্রকৃতি ও আলোচনাক্ষেত্র ৫ 

1বশেষভাবে সীমাবদ্ধ ও 'বাভন্নভাবে ব্যবহার্য।১ কিভাবে এই সীমাবদ্ধ ও 
বাভন্নভাবে ব্যবহার্য উপকরণগ্ালকে কাজে লাগাইয়া সীমাহীন ও ক্রমবর্ধমান 
অভাবমোচন করা যায় তাহাই আমাদের সমস্যা আমাদের মৌলকতম 
অর্থনোতিক সমস্যা । এই কারণে রাবনস্ (].. 2০195 ) ও তাঁহার অনুগামী 
আধুনিক লেখকগণের মতে, প্রকৃতপক্ষে অর্থীবদ্যার আলোচনা এইখান হইতেই 
সুর_ বাঁলয়া ধাঁরতে হয়, পূর্বোল্লাখিত (২ পৃঙ্ঠা ) বিনিময় হইতে নয় । 

অপ্রাচ্যের সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা স্বাভাবিকভাবেই প্রয়োজনীয় 
ীজনিসপন্রকে যথাসম্ভব স্মপ্রচুর করিয়া তুলিতে চেষ্টা কার (7021 (1701 
সমস্তাব সাধান- 1953 90810৪ )। অর্থাবদ্যায় ইহাকে ব্যয়সংক্ষেপ করা 
কল্পে বাষসংক্ষেপ- ( ৪০0130191516 ) বলা হয়। ইহার জন্য যে যে ব্যবস্থা 
প্রচেষ্টা অবলাম্বত হয় তাহার মধ্যে অর্থাবদ্যার দৃঁম্টকোণ হইতে 
সর্বাধক গুরুত্বপূর্ণ হইল বাভন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে অভাবমোচনের উপকরণগযলর 
অংশবণ্টন ( 2120016101216176 06769001565 01125010106 ৪1109086102 ) 

_ সংক্ষেপে যাহাকে পনর্বাচন' ( ০1১০1০৪ ) বাঁলয়া আভাহত করা হয়। এই 
নির্বাচনের সংগে অংগাধ্গভাবে জাঁড়ত আছে উপকরণগুলির যথাযোগ্য 
ব্যবস্থাথনা (20101715080100 06 006. 155001025 )1 অর্থাৎ মানু 
উপকরণগন্ুলির অংশবশ্টন কাঁরলেই চাঁলবে না, যাহাতে উহাদের পূর্ণ ব্যবহার 
হয় সৌদকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। 

নির্বাচন অপ্রাচূর্যেরই স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত। আমাদের আঁধকাংশের আয় 
বা অর্থ অপ্রচুর বাঁলয়াই আমাদিগকে নির্বাচন কাঁরতে হয়। সময় বা সামর্থ 

, এই প্রচেষ্ট! হইতে অপ্রচুর বাঁলয়াই উহাদের নিয়োগ সম্বন্ধে বিচার কাঁরতেঞ হয় । 
নির্বাচন-সমন্তা যেমন, আতীরন্ত কাজ করার স্মাবধা থাকলেও অনেক সময় 
সামর্থ্যের অভাবে অথবা বিশ্রামের প্রয়োজনে তাহা সম্ভব হইয়া উঠে না। ফলে 
আমাদিগকে প্রাতাঁট ক্ষেত্রেই নির্বাচন কাঁরিতে হয়_বাভন্ন ব্যবহারের (8969 ) 
মধ্যে আমাদের অর্থ সময় ও সামর্থের সবশ্টনের ব্যবস্থা করিতে হয় । 

সাধারণ ব্যৃন্তির মত ব্যবসায়ীকেও সর্বদা অনুরূপ নির্বাচন বা সুবণ্টনের 
সমস্যার সম্মুখাঁন হইতে হয়। পাঁরামিত মূলধন লইয়া তাহাকে প্রথমেই সিন্ধান্ত 
গ্রহণ করিতে হয় যে কোন: ব্যবসায়ে «সে প্রবেশ কারবে এবং কোনখানে ব্যবসায়- 
প্রতিষ্ঠান হ্থাপন কারবে। তারপর কিভাবে ব্যবসায় পারচালনা করিবে সে-সম্বন্ধে 
পদে পদে তাহাকে বিচারবিবেচনা করিয়া চলিতে হয়। অর্থাবদ্যার ভাষায় 
বাঁলতে গেলে, কি উৎপাদন করা হইবে, কোথায় উৎপাদন করা হইবে এবং ফিভাবে 
উৎপাদন করা হইবে (৬1786 €0 71090806, 15616 ০9 [710000০6 2170 

1,0জা 00 71:01:০০ )-_-এই সকল বিষয়ে ব্যবসায়ীকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা নির্বাচন 

কাঁরয়াই চাঁলতে হয় । 
সমগ্র জাতির ক্ষেত্রেও এইরূপ সিথ্ধান্ত গ্রহণের প্রশ্ন রাহয়াছে, কারণ জাতির 

অভাবমোচনের উপকরণগ্যালও সমভাবে সীমাবদ্ধ । তাই জাতিকেও প্রাতানিয়ত 
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৬ অর্থবিদ্ভার ভূমিকা 

চার কাঁরতে হয় শক উৎপাদন করা হইবে? ( 1086 6০ 0:০০ )। ফলে 

জাতকেও 'নর্বাচন করিয়া চাঁলতে হয়-_যেমন, বিচার কাঁরয়া দোঁখতে হয়, 
সীমাবদ্ধ কৃষি-জামর ক৩টা খাদ্যশস্য উৎপাদনে এবং কতটা বাণাঁজ্যক শস্য 
উৎপাদনে নিয়োগ করিবে, সীমাবদ্ধ বৈদোশিক মুদ্রার কতটা প্রাতিরক্ষার সাজ- 
সরঞ্জাম এবং ক৩টা শিল্প-যন্ত্রপাঁতি আমদানিতে ব্যয় করা হইবে । 

এইভাবে অগ্রাচুর্যের সমস্যা সমাধানকল্পে অর্থনোতিক জীবনযান্রার প্রাতাঁট 
ক্ষেত্রে নির্বাচন অবশ্যম্ভাবাঁ বালয়া 'অপ্রাচুর্য ও নির্বাচনই আধ্াানক অর্থাবদ্যার 
বিষয়বস্তু বাঁলয়া পাঁরগণিত হইয়াছে । উ 

অর্থবিগ্যার একটি পূর্ণাংগ সংজ্ঞা (4 50006 10611101001) 02 

700)017105 ) : বলা হইয়াছে, অপ্রাচূর্য ও নির্বাচন তত্বেব বিভিন্ন সংজ্ঞার মধ্যে 
রবিনস্-প্রদত্ত সংজ্ঞাটি দুর্বোধ্য হইলেও বিজ্ঞানসম্মত ও সমধিক 

ইন প্রসিদ্ধ (৩ পষ্ঠা)। সংজ্ঞাটি কিন্ত অতান্ত ব্যাপক (০০ ৮710) 
এবংব্যাপক বলিয়াই কিছুটা ক্রটিপূর্ণ। সকলেরই অপ্রাচুর্ধ ও নির্বাচন 

সংক্রান্ত সর্বাধিক সমস্য। সংজ্ঞাটির অস্ততূ্ত হইতে পারে , কিন্তু অন্যতম সামাজিক শাস্ত্র 
বলিয়! অর্থবিদ্া সমাজবদ্ধ লোকেবই অভাবমোচনের প্রচেষ্টা লইয়া আলোচনা করে-_ 
সন্ন্যাসী-ফকির বা! ববিনসন্ ক্রুসোর মত সমাজবিচ্ছিন্ন ব্যক্তির আচবণ লইয়া! নহে । 

সমাজে বাঁস করার ফলে মানুষকে অভাবমোচনের প্রচেষ্টা অপর সকলের সহিত 
গ্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে হয়। একজনের ব্যয়সংক্ষেপ অপরাপর ব্যক্তির অস্থরূপ 

প্রচেষ্টার উপর আঘাত কবে। অপরদিকে আবার সমাজভুক্ত 
অর্থবিদ্তা সাজবদ্ধ ব্যক্তি অন্যান্য ব্যক্তির নিকট হইতে 'নানাভাবে সাহায্যলাভও 
লোকেব আচবণেবই করে। এই সকলের ফলে হয় বিভিন্ন সামাজিক সমন্তার উদ্তব। আলোচনা কবে 

কিন্ত রবিনসন্ ক্রুসোর মত ঘমাজ-বহিভূত ব্যক্তির অভাবমোচনের 
প্রচেষ্টার ফলে কোন সামাজিক সমস্যার উদ্ভব ঘটে না। সামাজিক সমস্যাবিহীন কোন 
বিষয় অর্থবিদ্যার স্যার সামাজিক শাস্ত্রের অস্তভূক্তি হইতে পারে না বলিয়] এইরূপ 
সমাজবিচ্ছিন্ন ব্যক্তির আচরণ ইহার আলোচ্য বিষয় নহে।৯ 

আবার সমাজবদ্ধ ব্যক্তির অভাবমোচনের সকল প্রচেষ্টাই অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তুর ., 
অন্তভূক্তি নহে। পারিবারিক জীবনে আমাদের অনেক অভাব 

কিন্ত সকল প্রকার  পরিবারতুক্ত ব্যক্তিদেব সেবাঘত্ব ছারা পরিতৃপ্ত হয়। এগুলি কিন্তু 
আচার আনোচ্ন অর্থবিদ্ার বিষয়বসততৃক্ত নহে, কারণ সমাজের উপর এই সকল 

কাজকর্মের কোন প্রত্যক্ষ প্রতিফলন নাই। 
সুতরাং অন্যতম সামাজিক শাস্ত্র অর্থবিষ্যায় অপরিসীম অভাববোধের পরিতৃপ্তির 

প্রচেষ্টায় সম্পার্দিত মানুষের সেই 'সকল কাজকর্মের পর্যালোচনাই কর। হয় যাহাদের 
১০ 4000001)0200108 35 ৪ 80001 99891000, 820. 38 (139761079 0100611060. 10210082117 *7100 

60936 60070011010 07:0919109 00৪9 ৪০10610)) 1/501588 1136 0০0-010925600, 800 12069061900 
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অর্থবিষ্ভার প্রকৃতি ও আলোচনাক্ষেত্র ৭ 

ফলাফল হইল সামাজিক। অবশ্ঠন্ভাবীভাবে দেখিতে পাওয়া যায়, এই সকল 
বিনিময়ের সহিত কাজকর্ম বিনিময়ের সহিত সম্পকিত। বতমানে মান্য বিনিময়ের 
7 মাধ্যমেই অর্থোপাজন এবং অর্থব্যয় করিয়া ব্যয়সংক্ষেপের প্রচেষ্টা 

/ করে। স্থৃতরাং বিনিময়কে বাদ দিয়া অর্থবিষ্ভার কোন সংজ্ঞা 
প্রদান করিলে এ সংজ্ঞ। আংশিক ও ক্রটিপূর্ণ হইতে বাধ্য। এই কারণে অনেক 
আধুনিক অর্থবিদ্ভাবিদ রপিনসের সংজ্ঞার সহিত “বিনিময়” যোগ করিয়া অর্থবিদ্যার 
পূর্ণাংগ সংজ্ঞা! দ্িবারই পক্ষপাতী । এইরূপ অন্যতম সংজ্ঞা! হইল অধ্যাপক কেয়ার্ণক্রসের | 

সংজ্ঞাটি নিয়লিখিত রূপ: “লোকে কিভাবে তাহাদের অভাবের 
“বিনিময় ও নির্বাচন রহ তব পূর্ণাগ সজ্ঞ। সহিত অপ্রাচূর্যের সামগ্নস্তবিধানের প্রচেষ্টা করে এবং কিভাবে 

এই সকল প্রচেষ্টা বিনিময়ের মাধ্যমে পরস্পরের উপর প্রতিক্রিয়ার 
স্থষ্টি করে _অর্থবিচ্যা তাহারই পর্যালোচনাকারী একটি সামাজিক বিজ্ঞান ।”৮১ 

অপ্রাচুর্য, নির্বাচন ও বিনিমস্স তত্ব : এইরূপ পূর্ণাংগ সংজ্ঞাতেই প্রাচ্য 
ও নির্বাচন তত্ব পূর্ণভাবে ধর! পড়ে এবং এই 'পূর্ণাংগ অপ্রাচূর্য ও নির্বাচন তত্ব'ই 
অর্থবিদ্ভার বিষয়বপ্ত । ইহাকে অপ্রাচূর্য, নির্বাচন ও বিনিময় তত্ব'ও (1১605 ০0: 
9০91:016%, 01)0106 2100 7:01)91)8০ ) বলা যায়। 

অর্থবিহ্যাক্প পল্লিথি (50006 ০0£ 8:০01010159 ) : অর্থবিদ্যার 

বিষয়বন্তর উপরি-উক্ত আলোচনা হইতেই অর্থবিগ্য/র পরিধি সম্বন্ধে একট। ধারণা করা 
যাইবে। প্রথমত, দেখা গিয়াছে যে অর্থবিদ্যা অন্যতম সামাজিক 

১। অর্থবিদ্ধা সমাজভুক্ত শাস্ত্র বা বিজ্ঞান। স্থৃতরাং ইহা মাত্র সমাজভূক্ত লোকেরই 
লোকের কাজকণ্ন র্ ্ 
লইয়া আলোচনা করে অভাবমোচনসংক্রাত্ত কাজকর্ম লইয়। আলোচন। করে। 'সমাজ- 

বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির কোন কাজকর্ম ইহার আলোচ্য বিষয় নহে। 
দ্বিতীয়ত, আবার সমাজবদ্ধ লোকের অভাবমোচনসংক্রান্ত সকল কাজকর্মই 'অর্থবিদ্যার 
বররন বিষয়বস্তুতুত্ত নহে। এরূপ কাজকর্মের মধ্যে যেগুলি বিনিময়ের 
পরিমেয় কাঁজকর্ণেরই৯ সহিত সম্পকিত এবং যেগুলির পরিমাপ সম্পদ বা টাকাকড়ির 
আলোচনা করে মাধ্যমে করা সম্ভব, মাত্র সেগুলিই অর্থবিদ্ভার আলোচ্য বিষয়।২ 
তৃতীয়ত, অর্থবিদ্যা। শুধু সমস্যা ও তৎসংক্রাস্ত কাজকর্ম লইয়া! আলোচনাই করে না, 
৩। অর্থবিগ্ভ/ আলোক- সমন্যা সমাধানের ইংগিতও দেয়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, 

সম্পাতক ও উদ্দে্-_ অর্থবিদ্যা শুধু “আলোক-সম্পাতক” (11870-98:1)8 ) বিজ্ঞান 
দর চিনা নহে, উদ্দেশ্যসাধক (29160281005 ) শান্ত্ও বটে] ম্ুুতরাং 

অর্থবিষ্তার পরিধি বিশেষ ব্যাপক । 
১০ প)90100205309 35 80088] 9161109 960031776 19097 7901019 8/0:0106 60 80901077000869 

808170165 60 01091 আ৪1068 500. 130 68849 862120085 10652500 00080 95017987589, 4169 
(09170707098: 1701700240680% 2০0 27007075508 

২. অধ্যাপক সামুয়েলসনের মতে অবন্থ বিনিময়কার্য টাকাকড়ির মাধ্যমে সম্পাদিত ন! হইলেও (4... 
:9£. স160000৮ 6005 599 ০? 20005.) উহার! অর্থবিছ্ভার আলোচনাভুক্ত হইতে পারে । 990561902 £ 

70075075609, 1065 000, (76) | 
পপ 

£ 



৮ অর্থাষ্ার ভূমিকা 
বস্তুত, উদ্দেশ্টসাধক শান্্ হিসাবেই বর্তমানে অর্থবিদ্া৷ প্রাণবস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ হইয়। 

দাডাইয়াছে। উদ্দেশ্য হঈল অর্থ-ব্যবস্থার “সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন” (8:০0) 8700 

চনত 06৮০1010001) ) সম্ভব করা। ইহার দরুন অর্থবি্ভাব সহিত যে 

নৃতন অংশ সংযোভিত হইয়াছে তাহাকে বল! হয় “সম্প্রসারণমূলক 
অর্থবিচ্চা” (000 17০01)0100109 )। 

ব্য্টিগত শু সম্ভ্রিগত্ত অর্থবিদ্্ি। (1%110192001)017)105 210৫1 

1$1907:06001)017)105 ) : বর্তমানে অর্থবিগ্তার আলোচনা-পদ্ধতি দ্বুই 

প্রকারেব . (১) ব্যষ্টিগত আলোচনা বা অংখবিশেষেব আলোচন1 এবং (২) সামগ্রিক 
ব। সমষ্টিগত আলোচন]। প্রথম পদ্ধতিতে অর্থ-ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষুত্র ক্ষুদ্র অংশেব 
বিশ্লেষণ করা হয়, আব ছ্িতীয় পদ্ধতিতে অর্থ-ব্যবস্থার সামগ্রিক চিত্র তুলিয়া 
ধর] হয়। প্রথম ক্ষেত্রে আলোচনার স্থুরু কর! হয় ব্যক্তিগত অর্থ নৈতিক প্রেরণা ও 
আচরণ- যেমন, ব্যক্তিগত চাহিদা ইত্যাদি হইতে । ছিতীয়ত, ব্যক্তিগত ব্যবসায়- 
প্রতিষ্ঠান ও উহার কার্ষপদ্ধতিব আলোচনাও কবা হয়। তারপর পৃথক পৃথক ভাবে 

টাল বিভিন্ন শিল্পেব সংগঠন, উহাদের দৌধক্রটি, ব্যয়সণক্ষেপের স্থত্র 
প্রভৃতির পর্যালোচনা] কব! হয়। পরিশেষে, দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ 

প্রভৃতির মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে অর্থ-ব্যবস্থার কার্ধপদ্ধতি ব্যাখ্য। কবিবাব প্রচে! 
কবা হয়। এইভাবে অর্থ-ব্যবস্থাৰ বিভিন্ন অংশেব পর্যালোচনাকে ব্যন্টিগত অর্থবিগ্া 
( 0)10:020017003109 ) বলিয়া অভিহিত কব হয়। 

অপবৃদ্দীকে আলোচনা সমগ্র অর্থ-ব্যবস্থা হইতেই সুরু করা যাইতে পাবে। 

ব্যক্তিগত অর্থ নৈতিক আচরণ, ব্যক্তিগত ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান, পৃথক পৃথক শিল্পের 
সংগঠন প্রভৃতি আলোচন। না করিয়! জাতীয় আয় বা মোট উৎপাদন, মোট চাহিদা! ও 

ভোগ, মোট সঞ্চয় ও বিনিয়োগ এবং মোট নিয়োগের সর্ত ও 

হাটি বনিত সত্রসমূহ এবং মৃল্যত্তর লইয়৷ আলোচনা করিতে পারি। এইরূপে 
করা হইলে পদ্ধতিটিকে সমষ্টিগত অর্থবিদ্যা (20010023109 ০0৫6 26682569501: 

17)9,01:09600180100105 ) বল। হয় ।১ 

সমষ্টিগত ও ব্যষ্টিগত অর্থবিগ্ভার মধ্যে পার্থক্যের সংক্ষিপ্তসার হিসাবে বেনহাম 
বলিয়াছেন, “সমষ্টিগত অর্থবিছ্া সমষ্টি লইয়া আলোচনা করে” ( 7%8০7:02০015000105 

06215 10) 2£££9065 )-_যখা, মোট উৎপন্ন, ভোগ্যপণ্যের উপর মোট ব্যয়, 

হালকা মোট বিনিয়োগ, যুল্যের গড়, মজুরি ও স্থদদের হারের গড, 
পার্থকোর সং্ষিপুসাব ইত্যাদি। ইহা! দেখে যে, কিভাবে এই সকল সমষ্টি পরস্পরকে 

প্রভাবান্িত করিয় সামগ্রিক অর্থ-ব্যবস্থার উপর কার্য করে। 

অপরদিকে “ব্য্টিগত অর্থবিষ্ঠা যূলতত্ব লইয়া! অধিক আলোচনা করে এবং দাম, 
মজুরির হার প্রভৃতিতে পার্থক্যের কারণ অন্থসন্ধান করে।” 

২, 0155925 : 421767591565 ০ 210097%2 26 00707009 



. 

অর্থবিষ্ভার প্রকৃতি ও আলোচনাক্ষেত্র ৯ 

ইহা নিশ্চয় ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই ষে, ব্যষ্টিগত বা সমষ্টিগত যে-কোন 
পদ্ধতির একটি অপরটি ব্যতিরেকে অসম্পূর্ণ। কোন ব্যক্তিগত ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের 
উৎপাদন কতট। হইবে তাহা কেবল এ প্রতিষ্ঠানের নিজন্ব সংগতির উপর নির্ভর 

করে না। তাহা উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার-দাম, বাজারে কীচামাল ও 
টি শ্রমের চাহি প্রভৃতির উপরও নির্ভর করে। অন্ুুবপভাবে কোন 

পরম্পবের পবিপৃবক ব্যক্তিগত উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান তাহার উৎপন্ন দ্রব্য কতটা বিক্রয় 

করিতে সমর্থ হইবে তাহা অনেকা'শে দেশের আথিক অবস্থা, 
নিয়োগের পরিমাণ প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল। যেমন ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে ষদি 
মন্দাবস্থা দেখা দেয় তনে নিয়োগহীনতার (01392210577) দরুন ব্যক্তিগত 

উৎপাদকের পক্ষে উৎপাদনের উপকরণগুলি স্থলভে সংগ্রহ কর। সম্ভব হইবে, কিন্ত 
এ নিযোগহীনতার দরুনই লোকের আয় কমিয় যাওয়ায় তাহাকে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় 
ব্যাপারে অস্থবিধার সন্মুখীন হইতে হইবে । 

অপরপক্ষে আমর1 কেবলমাত্র সমষ্টির আলোচন। করিয়া অর্থ-ব্যবস্থার পূর্ণাংগ চিন 
পাইতে পারি না। সামগ্রিক উত্পাদন অগণিত ব্যক্তি ও উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের পৃথক 
পৃথক সিদ্ধান্তের ফল। ব্যবসাবাণিজ্যের অবস্থা সম্বন্ধে ধারণার বিভিন্নতার জন্য 

এই সকল সিদ্ধান্ত একমুখী হয় ন|। আবার ব্যবসাবাণিজ্য সম্বন্ধে ধারণ। অভিন্ন 
হইলেও এই সকল সিদ্ধান্ত একই প্রকারেব হইতে পারে না। সাধারণভাবে 
চাহিদার বৃদ্ধি ঘটিলে সকল দ্রব্যের চাহিদ1] একইভাবে বৃদ্ধি পায় না। আবার সকল 

দ্রব্যের চাহিদ। বৃদ্ধি পাইলেও সকল প্রতিষ্ঠানের পক্ষে উতপাদনবৃদ্ধি কর! সম্ভব 
হইয়া উঠে না। ' 

দেখা যাইতেছে, ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত অর্থবিষ্তা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক 
এবং অর্থবিদ্যার পূর্ণাংগ আলোচনা৷ কাহাকেও বাদ দিতে পারে ন|। কিন্তু সেদিন 
প্বস্ত অর্থবিদ্যাবিদগণ এই ভুলই করিয়াছিলেন_তাহারা সমষ্টিগত অর্থবিদ্ভার উপর 
বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। ফলে অর্থবিদ্তার আলোচনাও পুর্ণাংগ হইতে 

' পারে নাই। মাত্র ১৯৩৬ স্মালে লর্ড কেইনসের ( ছ:9595 ) 
ভা ইনি যুগান্তকারী পুস্তক 7১6 (3217619110790:5 ০৫ 10000105700100 

[17216502190 1006৮ প্রকাশিত হইলে এই ক্রটি সংশোধিত 

হয় এবং আলোচনা পূর্ণাগ বপ ধারণ করে। এই কারণে কেইনসকে আধুনিক 
অর্থবিষ্যার জনক বলিয়া গণ্য করা হয়। 

অঅর্থিহ্যা। ক্কি বিভভ্তান পদবাচ্য £ (13 7:0018022105 ৪ 

9০121706 ? ) : অর্থবিদ্যাকে বিজ্ঞান বলিয়া অভিহিত করিতে পার! যায় কি নাঁ_ 
এই লইয়৷ অর্থবিদ্যাবিদদের মধ্যে যথে্ই মতবিরোধ রহিয়াছে। এই মতবিরোধের 
দরুন বিজ্ঞান কাহাঁকে বলে, তাহ! লইয়! প্রথমেই আলোচন। করিতে হয়। 

সপক্ষে যুক্তি: সংক্ষেপে বিজ্ঞান হইল “কোন এক শ্রেণীভুক্ত বিষয়সমূহ 
সম্বন্ধে শুখলিত জ্ঞান; এই জ্ঞান পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞত! ও পরীক্ষা দ্বার নির্ণাত এবং 
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এইভাবে নির্ণীত জ্ঞান হইতে কতকগুলি সাধারণ স্থত্র নির্ধারণ করা যায়।” অর্থবি্ভার 
ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, পর্যবেক্ষণ অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ প্রভৃতি পদ্ধতি দ্বার মানুষের 
অর্থ নৈতিক আচরণ সম্বন্ধে আমরা একবপ শ্ংখলিত জ্ঞানলাভ করিতে পারি। এই 
শংখলিত জ্ঞান হইতে কতকগুলি সাধারণ স্ুত্রের প্রতিষ্ঠাও কর] যায় এবং এই স্থত্রগুলি 
অর্থ নৈতিক সমস্য!র সমাধানে ও অর্থ নৈতিক ভবিম্বদ্াণীতে সাধারণত সহায়তা করে। 
এই দিক দি | দেখিলে অথবিছ্াকে বিজ্ঞান পর্যায়ভূক্ত করিতেই হইবে । 

দিতীএত, প্রারুতিক বিজ্ঞানীগণ (08681:8] 5০121701509) পরিমাণ (01017016165) 

লইয়া! আলোচন! করেন ১ উহাদের বিষয়বস্ত সম্পূর্ণভাবে পরিমেয় (00685018112 )। 

অর্থবিচ্য।বিদও মান্থষেব সেই সকল কাজকর্মের পর্যালোচনা করেন যাহারদদের পরিমাণ 
টাকাকডির মাপকাঠিতে করা সম্ভব। বিজ্ঞানের এই লক্ষণ অন্য কোন সামাজিক 
শাস্ত্রের (90০191 9০167০৫ ) নাই। স্থৃতরাং সামাজিক শাস্ত্রসমূহের মধ্যে অর্থবিদ্যাকেই 
সর্বাপেক্ষা সম্পুর্ণ বিজ্ঞান (০%৪০6 9016170০ ) বলিঘ। গণ্য করা হয় ।১ 

তৃতীয়ত, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসমূহ__যথা, পর্যবেক্ষণ তথ্যসংগ্রহ পরীক্ষা প্রভৃতি 
অর্থবিদ্যাবিদদেব অল্পবিস্তর করতলগত | অর্থবিগ্ভার আলোচনায় তাহারা এই সকল 
পদ্ধতিই অবলম্বন করেন। এই কারণেও অর্থবিদ্ভাকে বিজ্ঞান বলিয়া অভিহিত 
করিবাব সপক্ষে যুক্তি রহিয়াছে। 

বিপক্ষে যুক্তি: অপরদিকে অর্থবিষ্যাকে বিজ্ঞান বলিয়! গণ্য করিবার বিরুদ্ধ 
যুক্তিও উপেক্ষণীপ্ন নহে। প্রথমত, মান্যের অর্থ নৈতিক আচরণ সম্বন্ধে শুংখলিত 
জ্ঞানলা্ করা৷ সম্ভব হইলেও ইহা ভূলিলে চলিবে ন৷ যে মানুষ ইচ্ছ।শক্তিসম্পন 
জীব। এইজন্য অর্থবিষ্াবিদকে সকল সময় অতি সতর্কভাবে চলিতে হয়। সকল 
সময় অর্থবিষ্যাবিদ ইহা নিশ্চিতভাবে বলিতে পারেন না ষে কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে 
মানুষ কি প্রকার আচরণ করিবে ।২ 

দ্বিতীয়ত, অর্থবিদ্ায় টাকাকডির মাপকাঠিতে মানুষের আচরণের পরিমাপ করা 
হইলেও এই পরিমাপ অধিকা শ্ ক্ষেত্রেই আনুমানিক (290%0810096 ) হইতে 
বাধ্য । বন্তত, মান্ষের আচবণ জটিল বলিয়া! ইহার সঠিক পরিমাপ সম্ভব নহে। 
উদাহরণস্ববপ, দাম কমিলে চাহিদ1 বাঁডিবে ইহা বল! যায়, কিন্তু কতটা পরিমাণ 
বাড়িবে তাহ! বলা কঠিন । 

তৃতীয়ত, পর্যবেক্ষণ তথাসংগ্রহ পরীক্ষা! প্রভৃতি অর্থবিষ্ভার অন্ুসন্ধান-পদ্ধতি 
(20505005) হইলেও অর্থবিদ্যাবিদ মাত্র আংশিকভাবে পরীক্ষামূলক পদ্ধতির 
ব্যবহার করিতে পারেন। বস্তত, অর্থবিদ্যাবিদের পক্ষে মানুষকে গবেষণাগারে লইয়া 
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গিয়! পরীক্ষা কর] সম্ভব হয় না) সম্ভব হইলেও ইহা! বিশেষ বিপজ্জনক পদ্ধতি ।১ 
রেলপথ ডাক বিভাগ প্রভৃতির ন্যায় রাষ্ট্রায়ত্ত সকল উদ্যোগকে ব্যক্তিগত উদ্ভোগাধীন 
চারের করিলে অর্থ-ব্যবস্থা! কি ৰপ ধারণ করে তাহ! লইয়1 পরীক্ষা কর! 
নানি অর্থবিদ্যাবিদের পক্ষে অভ্ভব নয়, সম্ভব হইলেও সমীচীন 

নয়। স্ুতরা” অর্থবিদ্ধাবিদকে অনেক সময়ই অনুমান ও 
অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিতে হয়। এইভাবে অনুমানের উপর নির্ভর করিতে 
হয় বলিয়। অর্থনিগ্ভার স্ত্রগুলি অনেক ক্ষেত্রেই অন্ুমানসিদ্ধ (1)50001796591 ), 

পরীক্ষাসিদ্ধ নহে। 

কিন্তু ইহা সব্বেও অর্থবিদ্যার স্থত্রগুলি যুল্যবান এব" প্রায় সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজা। 
এই যুলাবত্বার মূলে আরও কয়েকটি বিশেষ কারণ রহিযাছে। প্রথমত, মানুষ 

ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন জীব হইলে তাহার সকল অভিজ্ঞতা ইচ্ছা 
ডা দ্বার। নিয়ন্ত্রিত নহে । মানুষ ইচ্ছা করিলেই সুখ বা ছুঃখের অনুভূতি 

সকল ক্ষেত্রেই পযোজ্য লাভ করিতে পারে না। উদাহরণস্ববপ বল। যায়, মুনাফা বৃদ্ধি 
পাউলে ব্যবসায়ী স্থখী হইয়। অধিকতর উৎপাদনে উৎসাহী 

হইবেই। এক্ষেত্রে সে ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ দ্বারা দুঃখ অনুভব করিয়া উৎপাদন 
কমাইয়! দিতে পারিবে না । এইবপ অনিয়ন্ত্রিত অভিজ্ঞতা হইল অর্থনৈতিক স্ত্রের 
অন্যতম প্রধান ভিত্তি। দ্বিতীয়ত, মানুষ ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন বলিয়া অবিবেচক নহে। 
সে বিবেচনার মহিতই আচরণ করিয়া থাকে । অবশ্য অবিবেচক লোকও আছে , 

কিন্ত তাহারা সংখ্যায় অত্যন্ন । এইজন্য অর্থবিদ্াব সুত্র বর্ণনায় “সাধারণত' শব্দটি 
ব্যবহার কবা হয়। যেমন বল! হয়, সাধারণত অ।খর! অল্প দামে দ্রব্য ক্রয় করিতে 
চেষ্টা করি, বাবসায়ী সাধারণত সর্বাধিক মুনাফ1 লাভ করিতে সচেষ্ট থাকে, ইত্যাদি । 
তৃতীয়ত, আমাদের কতকগুলি অর্থ নৈতিক অভিজ্ঞতাঁ_যেমন, ক্রমহ্াসমন উৎপন্নের 
বিধি (18৬ 0৫ [01071015716 [০001:5 ) বাহ্য প্রকৃতি হইতে প্রাপ্ধ। এগুলি 

সর্বক্ষেত্রেই সত্য । 
উপসংহার: উপ* হাবে বলা যাইতে পারে, অর্থবিদ্য বিজ্ঞান কি না, তাহার 

বিচার নির্ভর করে বিজ্ঞান সম্বন্ধে ধারণার উপর। বিজ্ঞান বলিতে যদ্দি আমরা 
বুঝি যে, এ শাস্ত্রের সুত্রসমূহ সর্বস্থানে ও সর্বকালে সত্য এবং এ সকল স্ত্রের প্রয়োগ 

দ্বাব সকল সময়ই নিভূলিভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা যাইবে তবে 
ব্যাপক অর্থে অর্থবিদ্যা বিজ্ঞান পর্যায়তৃক্ত নহে । কিন্ত বর্তমানে বিজ্ঞানকে এই 

সংকীর্ণঅর্থেনহে সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করা হয় না। বিজ্ঞান বলিতে বর্তমানে বুঝায় 
কোন বিষয় সম্বন্ধে শুখলিত জ্ঞান, যে-জ্ঞান হইতে “দাধারণ” 

স্তরের প্রতিষ্ঠা কর] সম্ভব । এই ঘিতীয় অর্থে অর্থবিছ্।কে বিজ্ঞান বলিয়া গণ্য করিতেহ 
হইবে, এবং বর্তমানে উহাই করা হয়। 
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অনর্থানৈৈতিন্ক লিরিক প্রক্কুত্তি (৪0606 77501001010 
199): দেখা গেল, অর্থবিদ্া সম্পূর্ণ বিজ্ঞান না হইলেও বিজঞান। প্রত্যেক 
বিজ্ঞানেরই কতকগুলি সাধাবণ বিধি বা সুত্র থকে । অর্থবি্ারও আছে। এখন 
প্রশ্ন, এই সকল অথনৈতিক নিধির প্রকৃতি কি? কোন্ জাতীয় বিধির সহিত 
ইহারা তুলনীয়? ব্যবহারিক জগতে ইহাদের কার্যকারিতা কতদূর? 

বিধি ব। স্থত্র নান। প্রকাবের হইতে পারে_যথা, প্রথাগত বিধি, নৈতিক বিধি, 
রাষ্থ্ীয় বিধি, বৈজ্ঞানিক বিধি প্রভৃতি । প্রথাগত বিধি সাম্প্রদায়িক জীবন নিয়ন্ত্রণ 
করিয়। থাকে । নৈতিন বিধি (11019] 195) ওঁচিত্য-অনৌচিত্য সম্বন্ধে নির্দেশ 
দেয়__ষথা, সমাজজীবনের ম গলসাধনে সর্বদা সচেষ্ট থাকা উচিত, হিংসা! করা অনুচিত, 
ইত্যাদি । রায় বিধি (50808609 189 ) রাষ্ট্াভ্যস্তরে মান্থষের বাহিক আচরণ 

নিয়ন্ত্রণ করিয়। থাকে এব' এঠ ধিধি আদালত কর্তৃক প্রযুক্ত হয়। বৈজ্ঞানিক বিধি 
(50107)0110০ 19৬9) বলিতে বুঝায় কোন বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত 

চিত স্থত্র যাহা কার্ধকারণ সম্বন্ধ নির্দেশ করে এবং যাহা হইতে ভবিষ্যৎ 
ঘটনাবলী সম্বন্ধে অল্নবিস্তর ই গিত দেওয়া যায়। যেমন, মেঘ 

হইতে বৃষ্টি হয় বা দাম কমিলে চাহিদী| বাডে প্রভৃতি হইল কার্ধকারণ সম্বন্ধের নির্দেশক । 
ইহা ভইতে ভবিয়দ্বাণী কর! যায় যে, মেঘ হইয়াছে, স্থতবাং বৃষ্টি হইতে পারে। 
অথবা, দাম কমিয়াছে ১ সৃতরা" চাহিদা বাডিতে পারে। অনেক সময় অবশ্য এইবপ 
সম্ভাবনাপৃণ ই-গিত ন। দিয়। নিভুদলভাবেই ভবিস্বাদ্ধাণী করা যায়--যথা, বল! যায় যে 

. ফলটি বৃক্তচ্যুত হইলে মহাকর্ষণের ফলে নীচেই নামিয়া আসিবে, উপরে উঠিয়া যাইবে 
না। অথবা, বিশেষ পরিমাণে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস বিশেষ চাপ ও উত্তাপে 
পরস্পরের সহিত মিশিত হইলে জলে পরিণত হুইবেই। 

অর্থবিদ্া৷ অন্যতম বিজ্ঞান বলিয়া ইহার বিধি ব। সুত্রসমূহ বৈজ্ঞানিক বিধির 
পধায়হুক্ত। অন্যান্ বৈজ্ঞানিক বিধির ন্যায় অর্থনৈতিক স্ত্রও 

6৯ ঘটনাবলার অন্তনিহিত সামঞ্রন্ত বা কার্ষকারএ সম্বন্ধ সম্পর্কে 
পযায়তুক্ত ইগিত দেয়। এই সকল অর্থনৈতিক স্থত্র হইতে নির্ভু'লভাবে 

ন। হইলেও কিছুট।__বিস্তর” না হইলেও “অল্প, অল্প” ভবিষ্যদ্বাণী 
করিতে পারা যায়। 

পরবর্তী প্রশ্ন হইল, অর্থ নৈতিক বিধি কোন্ জাতীয় বিজ্ঞানের বিধির সহিত 
তুলনীয়? এএ-প্রশ্নের উত্তর ইতিমধ্যেই একরপ দেওয়া হইয়াছে । বলা হইয়াছে, 

অর্থনৈতিক বিধি বৈজ্ঞানিক বিধির পর্যায়তুক্ত, কিন্তু ইহার 
উন মহাকর্ষণ স্ত্রের হ্যায় নিশ্চিত নয়। বস্তুত, অর্থবিষ্যা ইচ্ছা 
তুলনীয় নহে শক্তিসম্পন্ন মানুষকে লইয়া কারবার করে বলিয়া ইহার বিধিগুলি 

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহের (12260151 50160055 ) বিধির মত 

নিশ্চিত বিধি হইয়া উঠিতে পারে নাই; অনেক ক্ষেত্রেই ইহাদের ব্যতিক্রম দেখিতে 



অর্থবিচ্ঠার প্রকৃতি ও আলোচনাক্ষেত্র ১৩ 

পাওয়া যায়।১ এই কারণে অর্থবিদ্যার বিধিগুলি হইতে মানুষের অর্থ নৈতিক আচরণ 
সম্বন্ধে সকল সময় ভবিষ্বদ্াণী কর! সম্ভবপর হয় না। উদ্দাহরণন্বরূপ বলা যায়, ভোক্তা 

- (০0179017061 ) সর্বদাই ন্যুনতম দামে পণ্যক্রয়ের চেষ্টা করিবে 

টা ইহা হইল অন্যতম অর্থ নৈতিক বিধি, কি কোন কোন 
প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জানিয়। শুনিয়।ই বন্ধুত্বের খাতিরে সে অপেক্ষাকৃত অধিক 

দামেও পণ্য ক্রয় করিতে পরে । অনশ্য এ-ধরনের অর্থ নৈতিক 
আচরণ অতি অল্প ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয় । তাই অর্ধবিগ্ভাবিদ এই সকল ব্যতিক্রমকে 
একরূপ উপেক্ষ। করিয়। সাধারণভাবে প্রযোজ্য স্ত্রের প্রতিষ্ঠাতেই সচেষ্ট থাকেন। 
এইজন্যই অর্থবিদ্যার স্ুত্রগুলির সহিত অধিকাংশ ক্ষেত্রে “সাধারণত” বটি প্রয়ে।গ 
করা হয়। 

প্রারৃতিক বিজ্ঞানসমূহের বিধির ন্যায় অর্থ নৈতিক স্তর সরল ও নিশ্চিত নহে 
বলিয়া মার্শীল ইহাদ্িগকে জোয়ারভাটার নিমের (185 ০0 01025) সহিত 

তুলনীয় বলিয়া মনে করিয়াছেন, মহাকর্ষণের নিঃমের সহিত নহে।২ প্রারুতিক 
বিজ্ঞানের অন্তভূক্ত বলিয়। মহাকধণের নিম সরল ৪ নিশ্চিত। ইহ! নিভূ্লভাবে 
বলা যা যে, কোন দ্রব্কে উপরের দিকে ছুঁডির। দ্দিশে প্রথিনীর আকর্ষণে উহা 

নিয়ে নামিবা আসিবেই | দ্রব্যটির ওজন, বাধুপ্রবাহ প্রভৃতির পবিমাপ করিয়! কি 
বেগে উ। নিয়ে নামিবে তাহাও বল যায়। অপরদিকে কিন্ত 
জোয়ার্ভাটার ক্ষেত্রে এপ নিস ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। 

জোয়ার কখন লাগিবে তাহা নিশ্চিতভাবে বলা য্ুুয়, কিন্ত 
জোয়ারের জল কতট] উঠিবে সে-সন্বন্ধে অনুমান কর। যাইতে পারে মাত্র। অন্ুরূপ- : 
ভাবে অর্থবিদ্যায় নিশ্চিতভাবে বল] যায় না যে, বিশেষ পরিমাণ দাম কমিলে চাহিদ। 
কতট। বাড়িবে। 

অর্থ নৈতিক বিধির সাহায্যে যে-সকল ভবিষ্যদ্বাণী কর] হয় তাহারা যে কেবল 
আনুমানিক তাহাই নহে, এ সকল সুত্র পূর্বতন অন্থমান (15000116529 ) বা 

স্বীকৃতির উপরও নির্ভরশীল।* অধ্যাপক সেলিগম্যানের ভাষায়, 
জাত “অর্থ নৈতিক স্থত্রসমূহ সম্পুর্ণভাবেই অন্ুমানসিদ্ধ” (55070101030 
সিদ্ধও বটে 195 216 2992780191]15 1500961766109] )1| এই কারণে 

অর্থবিগ্ভার কোন বিধি বিবৃত করার সময় “অপরাপর বিষয় 
অপরিবতিত থাকিলে? (০9595 79780%5 0: 06136 6131765 91076 0172 58096 ) 

_-এই বাক্যাংশটি যোগ করা হয়। অর্থাৎ, বল হয় যে, অন্যান্য বিষয় অপরিবতিত 
১,:0160250100510 185 ১.০ 1829. 100 ০০০ 22 8009 99009 ০8696017 9৪ 6109 19৮75 ০1 01881001567 

08:1086011 80161109 **১ 615979 20 ১০--আ1]] ০৪ -1111701009780]9 93000796102)8 6০ 009 89120184 

019, 0. ভা 1111805 

২, 4709 1৪ ০৫ 90010000108 879 6০ 196 0000079,760. 21) 006 19৪ 0৫ 61069 21902 
8090 চা 059 520000016 900. 95806 19দ৪ ০ 05515581010.” 10057905112 27575680025 ০7 

27050807509 

হ5। জোয়াব উাটাব 
নিয্মেব সহিত তুলনা 



১৪ অর্থবিষ্ভার ভূমিকা 

থাকিলে তবেই নিয়মটি কার্ধকর হইবে । যেমন, অপরাপর বিষয় অপরিবতিত থাকিয়া 
দাম কমিলে তবেই চাহিদা বাড়িবে। কিন্তু অপরাপর বিষয় যদি অপরিবতিত ন৷ 
থাকে- যেমন, দ্রন্যটি যদি ক্রমশ ফ্যাসান-বহিভূতি হইয়৷ পড়ে, ব। যদি ক্রেতার আয় 
কমিয়] যায়, তবে দাম কমিলেও চাহিদ| বাড়িবে না। 

অর্থবিদ্যার সকল বিধিই অবশ্য অন্ুমানসিদ্ধ নহে। ক্রমহাসমান উৎপন্নের বিধির 
হ্যায় স্ত্রও অর্থবিগ্ঠায় আছে যেগুলি অন্যান্ত বিজ্ঞান হইতে গৃহীত। এইগুলি 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিধির ম্ারই কার্ধকর। 

হক্ষিগুত্নাল্ 
'অপ্রাচুধ ও নির্বাচন তন্ব'ই অর্থবিগ্ঘ/র বিষয়বস্তু । ইহাকে 'অপ্রাচ্র্য, নিবাচন ও বিনিময় তন্ব'ও বলা 

হয়। অর্থবিষ্ভা সমাজবদ্ধ লোকের এরূপ কাজকর্ম সম্থন্ধেই আলোচন! করে যাহা পরিমেয়। এই পরিমাপ 
করা হয় টাকাকড়ির অংকে ৷ ইহা! সমন্ঠার বিপ্লেষণও কবে আবার সমাধানেরও ইংগিত দেয় । 

অর্থবিছ্যা দুই প্রকারের ঃ ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত । ব্যাপক অর্থে অর্থবিছ্া বিজ্ঞান, সংকীর্ণ অর্থে নহে । 
অর্থ নৈতিক নিধিগুলি বিশেষভাবে অনুমানসিদ্ধ । তবে সাধারণ ক্ষেত্রে উহ' প্রযোজ্য । 

অনুশীলনী 
1... 1095100 [1001)0229105. 1১96 15 (00০ ১৮০০৪ 10%666: 01 17)00100210105 ? 

[ অর্থবিগ্যার সংজ্ঞা নির্দেশ কর। অর্থবিষ্ভার বিষয়বস্ত ঠিক কি? ] (১৩, ৬-৭ পৃষ্টা ) 
2,00196117051912 19/65/0010) 11707099001)0229108 8100 119,01:09900130170109, 

[ ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত অর্থবিগ্ভার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর | ] (৮-৭ পৃষ্ঠা ) 
* 8, [7০9 197 ০2) 9902)0108108 19 7:909:060. ৪৭ 9 80397)09 ? 

[ অর্থবিদ্যা কতদূর পযস্ত বিজ্ঞান বলিয়! পরিগণিত হইতে পারে ? ] (৯-১১ পৃষ্টা ) 

4, 10109 901)0]038109218 ০0৫ 9001007701095 910 1)0%, 11100 0159 09010015930105 ০ 1109610627)9%0208 

709 10:81] 61209 2100. 20097 81] 00100161015.” 1190085, 

[ “অংকশান্ত্রের সিদ্ধান্তের মত অর্থবিদ্ভার দিদ্ধান্তগুলি সবসময় ও সবাবস্থায় সত্য নহে।” 
মালোচনা কর । ] 

07, 

70180085 009 27096079 01 70001801010 189, 

[ অর্থ নৈতিক বিধিসমুহের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা কর 1 ] (১২-১৪' 

কতকগুলি মৌলিক ধারণ। 
২ (90৯, চা)াখা)0দাখা'7, 00 06707 ) 

€ কোন ভাষা শিক্ষ। করিবার জন্ত যেরূপ বর্ণবোধের প্রয়োজন হয় তেমনি কোন 
শাস্ত্র বা বিজ্ঞান পর্যালোচনা করিবার জন্ত প্রয়োজন হয় কতকগুলি মৌলিক ধারণার 
অনুধাবনের। নিম্নে অর্থবিষ্ভার কয়েকটি মৌলিক ধারণার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান.কর! 
হইতেছে। 



কতকগুলি মৌলিক ধারণ। ১৫ 

জ্রব্য (09945 ) : (অভাবমোচনের দ্রব্যাদি অপ্রচুর বলিয়াই মানুষের পক্ষে 

অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় বলিয়া! দ্রব্যকেই অর্থবিদ্যার মৌলিকতম 
ধারণ] বলিয়। গণ্য করা যাইতে পারে। সংক্ষেপে বলা যায়, 

বন্তপত ও সনগপত যাহা কিছু মানুষের অভাববোধকে পরিতৃপ্ত করে তাহাই ব্ব্য। 
ইহা! বগ্তগত (228065018] ) এবং অ-বস্তগত (78072-02866119] ) 

-উভয়ই হইতে পারে । বগ্তগত দ্রব্যকে সাধারণত “সামগ্রী” (০০200200165 ) বলিয়! 
অভিহিত কর! হয় এবং অ-বস্তগত ভ্রব্যকে বলা হয় সেবা (52:1০ )1) 

সামগ্রীকে (০010)0015 ) অবশ্য শুধু বস্তগত দ্রব্য বলিয়া অভিহিত করিলে 

খানিকটা অন্থ্বিধা থাকিয়া! যায়, কারণ সামগ্রীর লক্ষণ হইল সমজাতীয়তা 
(1801080521)915 ) 1৯ ৃষ্টাস্তত্ববপ, ল্যাংড়া ও বোম্বাই আম 

লাম সমজাতীয় নয় বলিয়া উভয়কে দুইটি পৃথক সামগ্রী হিসাবে ধরা 
যাইতে পারে। স্থতরাং সামগ্রী হইল সেই সকল দ্রব্য যাহার্দের এক একক অপর 
এককের পূর্ণ পরিবর্ত (01:60 510501653065 ) হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে। 

( অবাধলভ্য (26০) এবং অর্থ নৈতিক (৪০01800210)- এইভাবেও দ্রব্যসমূহের 

শ্রেণীবিভাগ করা হয়।) অবাধলভ্য দ্রব্য হইল নদীর জল অরণ্যের কাষ্ঠ ইত্যাদির স্ায় 
সেই সকল ত্রব্য যাহাদ্দের যোগান চাহিদার তুলনায় এত প্রচুর যে তাহাদের ইচ্ছামত 

ব্যবহারের পক্ষে কোন বাধা নাই বলিয়া তাহাদের সম্পর্কে 
অথপোতিকত্রঘা. ব্যগ্সংক্ষেপ করার বা সুপ্রচুর করিয়া তোলারও (72816 (2360 

1955 5০৪::০০ ) কোন প্রশ্ন নাই। অধিকাংশ ভ্রব্যের যোঁগানই 

অবশ্ঠ চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর। এই সকল অপ্রচুর যোগানের (5০৪০০ ) দ্রব্যকে 
অর্থনৈতিক পণ্য বা দ্রব্য বলা হয। নদ্ীতীরে জল অবাধলভ্য পণ্যের উদ্দাহরণ ; 
কিন্ত সহরে জল দুত্রাপ্য। যদি নদী হইতে জল আনিয়া সহরে সরবরাহ কর] হয় 
তবে এঁ অবাধলভ্য দ্রব্যই অর্থ নৈতিক পণ্যে পরিণত হয়। দ্রব্য হিসাবে জলের এই 
পরিবর্তনের পশ্চাতে* আছে মানুষের প্রচেষ্টা (17070215৪90: ) বা পরিশ্রম যাহা 

অবাধলভ্য ব্রব্যকে অর্থ নৈতিক পণ্যে রূপাত্তরিত করে। 

€ ভ্রব্যের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণীবিভাগ হইল ভোগ্যনরব্য (০075010170102 
£০০95 ) এবং মূলধন বা বিনিরোগ দ্রব্যের (580168] ০01: 1155500610)6 50005 ) 

মধ্যে। ভোগ্যপ্রব্য বলিতে সেই সকল পণ্যকেই বুঝায় যাহার! 
সরাসরি মানুষের অভাব দূর করে) আর যে-সকল দ্রব্য পরোক্ষভাবে 
মান্থষের অভাব দূর করে- যেমন, কারখান। যন্ত্রপাতি কাচামাল 

প্রভৃতি ভাহার্দের বল। হয় মুলধন-ত্রব্য । মুলধন-দ্রব্য উৎপাদকের ব্রব্য (0:০0050219: 
£০০৫5) বা বিনিয়োগ ভ্রব্য (2752500091:6 80009 ) নামেও অভিহিত হয় ) 

ভোগাত্রব্য এবং 
মূলধন-ত্রব্য 

৮১, 3০81) 00128010 :£1৮02947270863 21709061606 06700016826 ॥ 



১৬ অর্থবিদ্ভার ভূমিকা 

উপমোগ (0৫115 ) /€ অর্থবিষ্যার উপযোগ বলিতে মানুষের অভাব তৃপ্ত 

উপযোগ বলিতে করার জন্য দ্রব্যে গুণ বা ক্ষমতাকে বুঝায় ।৯ স্মরণ রাখিতে 
অভাবমোচনেব হইবে যে দ্রব্টি উপযোগ নহে, ইহার গুণ বা ক্ষমতাই হইল 
ক্ষমতা বুঝায উপযোগ ) যে বার্ণ কলম দিয়। আমি লিখিতেছি তাহা উপযোগ 
নহে, আমাকে লেখায় সহায়তা করার জন্য ইহার যে ক্ষমতা তাহাই উপযোগ । 

(আবার উপযেগ ও পরিতৃপ্তি (52015580010) এক জিনিস নহে। উপযোগকে 

আকা ক্ষার অবস্থা (06515013635 ) বলিয়া বর্ণনা করা হয়। কোন দ্রব্যের প্রতি 

আমাদের যেবপ আকাংক্ষা থাকে তাহা ভোগের পর আমর] যে সেইৰপ ।পরিতৃপ্তিই 
লাভ করিব এপ কোন কথা নাই) 

(উপযোগ একটি আপেক্ষিক (151861%5 ) এবং মানসিক (98৮16০6%০ ) ধারণ] । 

কোন দ্রব্য একজনের অভান পরিতৃপ্ত করিতে পারে, অপর একজনের পারে ন।। 
আবার একই ত্রব্য ছুই ব্যক্তির অভাব সমানভাবে পূরণ করিতে 

রা ও. পারে না। স্বতরাং উপষেগ আকাংক্ষার আপেক্ষিকতাবই 
আপেক্ষিক ধাবণ। (16126151006 09511601655) পরিমাপ করে, ইহা! 

আকাংক্ষার বাঞ্ধনীমতা (৭2917911105) বা৷ কাম্য“অকাম্যের 

বিচার করে না। উপযোগ বিচারের একমাত্র ম।পকাঠি হইল ব্যক্তির আকাংক্ষা। মদ্যপ 
যস্তের আকাংক্ষা করে, বিরুতরুচি ব্যন্তি, অশ্নাল চিত্র দেখিতে চার, আত্মহত্যা প্রবণ 
ব্যক্তি বিষের খোজ করে। সুতরাং সাধারণের নীতি-বিচারে সমথিত না হইলেও মন, 
অঙ্গীল চিত্র, বিব_সকলেরই উপযোগ আছে । এই গ্রসণগে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে 
পারে যে, উপযোগ বিচারে দ্রব্যটি উপকারী কি ক্ষতিকাবক তাহ! দেখা হয় না। 
তুগ্ধ উপকারী কিন্তু মদ্য ক্ষতিকারক । কিন্তু মানুষ উভয়ই আকাংক্ষা! করে বলিয়া] . 
অর্থবিদ্যাবিদের নিকট উভয়েরই উপযোগ আছে। 

সম্পদ (6810 ): (র্থবিষ্থায় সংক্ষেপে অর্থ নৈতিক দ্রব্যকে সম্পদ 
বলিয়া! অভিহিত করা হয়। আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণের দৃষ্টিতে 

টি টি “সম্পদ হইল এইরূপ ব্রব্যসমুদয় যাহার্দের অর্থমূল্য (1000065 

৪10 ) আছে।” অর্থমূল্যের জন্য ব্রব্যটিকে অস্তত তিনটি 

বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হইতে হইবে : (১) ৯ 
থাকিবে; (২) চাহিদার তুলনায় ইহার যোগান অপ্রচুর 

সম্পদের তিনটি বৈশিষ্ট এবং (৩) ইহা বিক্রয়যোগ্য হইবে।) , 
প্রথমত, ইহা বুঝাইয়! বলিবার প্রয়োজন নাই যে, কোন দ্রব্যের উপষোগ 

অভাবমোচনের ক্ষমতা না থাকিলে কেহই সেই ব্রব্যের আকাংক্ষা করিবে না; ফলে 
তাহার পরিবর্তে অর্থমূল্য প্রদান করিতেও স্বীকৃত হইবে ন]। 

১ শ্তএ10 05 90৩ 99110 ০: 08080$65 ০: ৪ ৪০০৫ 15301, 2080199 15 6০ 88182 
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কতকগুলি মৌলিক ধারণ! ১৭ 

দ্বিতীয়ত, উপযোগ থাকিলেই যে লোকে অর্থমূল্য প্রদ্দান করিতে উৎস্ৃক হইবে 
এরূপ কোন কথা নাই। ত্রব্যটির যোগান চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত হইতে পারে__ 
অর্থাৎ ভ্রব্যটি অবাধলভ্য (6০) হইতে পারে। ষে-্রব্য অবাধলভ্য-_ধাহ! 
প্রত্যেকেই চাহিদ্বামত সংগ্রহ করিতে পারে তাহা অর্থমূল্য দিয়া কেহই ক্রয় করিতে 
চাহিবে না। অন্যভাবে দেখিতে গেলে, অবাধলভ্য দ্রব্যের বেলায় ব্যয়সংক্ষেপের 
কোন প্রশ্ন নাই বলিয়া কোন অর্থ নৈতিক সমস্যাও নাই । স্থৃতরাং ইহার! অর্থবিষ্যার 
আলোচ্য বিষয় সম্পদ বা অর্থ নৈতিক পণ্যের অন্তভূক্ত হইতে পারে না। 

তৃতীয়ত, কোন দ্রব্যের অভাবমোচনের ক্ষমত। থাকিলে এবং উহার যোগান 
চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর হইলেই চলিবে না। সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হইবার জন্য 
উহার পক্ষে বিক্ররযোগ্য হওরা চাই। স্বাস্থ্য আকাংক্ষিত বস্তব সন্দেহ নাই এবং 
উহার যোগানও অপ্রচুর , নিন্ত স্বাস্থ্য বিক্রয়যোগ্য বা হস্তাস্তরযোগ্য (08:796518৮16 ) 
নয় বলিয়। অর্থবিদ্যায় উহা! সম্পর্দ বলিধ়। পরিগণিত নহে । 

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হইবার জন্য দ্রবাঁকে 
বিক্রয়োপযোগী হইতে হইবে এবং বিক্রয়োপযোগী হইবার জন্য হস্তাস্তরযোগ্য হইতে 
হইবে ।৯ আবার হস্তাস্তরযোগ্য হইবার জন্য বহিরবস্থিতির ( ০৯০11291155 ) প্রয়োজন 
হইবে। যাহ মান্থষের অংগীভূত তাহ। হস্তাস্তরিত হইতে পারে না। মানুষের স্বাস্থ্য 
পারদূশিতা সংগঠন-নৈপুণ্য প্রভৃতি মানুষের অগীতুত। এগুলির মালিকান। হন্তাস্তর 
করা যায় না। স্থতরাং ইহার। সম্পদ বলিয়া পবিগণিতও নয। তবে ইহারা সম্প্দ- 
স্ষ্টির সহারক (০:5261৬০ 06 ৪210) ) এব* এইভাবেই ইহার্দের অভিহিত করা 
যাইতে পারে ।২ 

(সম্পদকে বিক্রযোগ্য হইতে হইবে ; কিন্তু উহাকে যে বিক্রয় করিতে হইবে এমন 
কোন কথা নাই। যাহাকে সামগ্রিক সম্পদ (০0116065 ৬৪10) ) বল! হর-_- 

যথা, রাস্তাঘাট রেলপথ বন্দর পে।তাশ্রয় সংসরণ-ব্যবস্থা প্রভৃতিকে 
সামগ্রিক সম্পদ. , কখনই বাজারে ক্রয়বিক্রয় করা যায় না। তবুও উহার সম্পদ । 
জাতির এই সমন্ত সামগ্রিক সম্পদ ও প্রত্যেক স্বজনের (086109291 ) ব্যক্তিগত সম্পদ 

(10701510091 72216) )__উভয়ের সমবায়ে জাতীয় সম্পদ 

জাতীয় সম্পদ (108100709] ০৪10 ) গঠিত হয়। ১) 

তব (11/001206 ) : (অনেক সময় “আর ও “সম্পদ' শব্ধ দুইটিকে সমার্থক- 

ভাবে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় । কিন্তু ইহা! ভুল। সম্পদ বলিতে বৃবায় ভ্রব্যসমষ্তি বা 

মান্ধষের অভাবমোচনের সঞ্চিত মাধ্যম। অপরদিকে আয় বলিতে বুঝায় এই সকল 

মাধ্যমে উৎপাদিত সেবাপ্রবাহ। সেলিগম্যানের ভাষায়, আয় হইল অর্থ নৈতিক পণ্য 

১. হস্তাস্তরযোগ্য বলিতে বুঝায় মালিকানার হপ্তাত্তর, সামগ্রীর স্থান/স্তর নছে। জমি (1859) 

স্তানাস্তরিত হইতে পারে না; কিন্ত ইহার মালিকান! হস্তাতস্তরিত হইতে পারে। হতরাং উহা 

হস্তাস্তরঘোগা । 

খ এইজন্য ইহা্দিগকে অনেক সময় ব্যজিগত মূলধন (7০:৪০:০] ০৪01%81 ) বল! হয় ॥. 

২ [0০০] 
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হইতে তৃপ্থিগ্রবাহ (41210৬7 06 58:01569501010 2000. 5০01500010 £09005)। ন্ুতরাং 

আয় সম্পদেরই স্থষ্ট ফল। মোটরগাড়ী সম্পদের উদাহরণ । কিন্ত ইহার পরিবহণকার্ধ, 
নিলা যাহা মানুষের স্থানাস্তর গমনের প্রয়োজন মিটায়, হইল 
ে-ৃততিপ্রবাহ হয় আর। অবশ্ত কেবল অথ নৈতিক ভ্রব্য হইতেই আয় বা!ইিপ্তিসাধন 
তাহীকেই আয বলে হয় না, সেবামূলক কার্যও (521:৬10০65 )-যথা ভূত্যের, শিক্ষকের 

বা চিকিৎসকের সেবামূলক কার্ষ-_ মানুষের অভাবমোচন করে। 
হ্বতরাং এই সকল কার্য হইতে যে-তৃপ্তি প্রবাহিত হয় তাহার যুল্যকেও আয়ের 
অস্ততূক্তি করিতে হইবে। সাধারণ ক্ষেত্রে এই মূল্যের হিসাব কর! হয় টাকাকভির 
অংকে এবং এইভাবে হিসাব করা হইলে উহাকে বল। হয আথিক আয় ( 2)01225 

1300106 )1 অপরদিকে এ পরিমাণ আথিক আর দ্বারা যে-পরিমাণ ত্রব্যাদি ভোগ 

করা যায় তাহাকে বল! হয় আসল আয় (1681 10001206 )। 

উঞ্পাদ্ন ও উৎ্ঞপীদন্নেক্স উপ্নাদীন্ন (01000100101 2190 

ঢ8০6019 ০৫ 01008561012 ) : যে-কোন “অর্থ নৈতিক কর্মপ্রচেষ্টার ফলে দ্রব্য 

ও সেবার হুষ্টি হয় সংক্ষেপে তাহাকেই উৎপাদন ( 0:000০6107 ) বলিয়া অভিহিত 

করা যায়। কিন্ত অর্থবিগ্ভাঘ বিনিময়েব সহিত সম্পকিত না৷ 

হইলে এইৰপ কোন কর্মপ্রচেষ্টাকে উৎপাদন বলিয়া! গণ্য করা 

যায় না। এইজন্য উৎপাদনেব এইকপ সংজ্ঞা দেও”) হইদ্লাছে: উৎপাদন হইল 
বিক্রয়ের জন্য দ্রব্যাদি হষ্টি এবং মুল্যের বিনিমণে সেবাকার্য সম্পাদন করা ।১ স্থৃতরাং 
বিনিময়ের উদ্দেশ্টে বগুগত বা সেবাগত-_যে-কোন প্রকার উপযোগের স্ষ্টিই হইল 
অর্থবিদ্যার দৃষ্টিকোণ হইতে উৎপাদন । 

উপযোগ-হ্ষ্টির সহিত কোন নীতিগত প্রশ্ন জডিত নাই। ফলে অথবিগ্ঠায় মদ 

উৎপাদনের জন্য কর্মপ্রচেষ্টা এবং খাছ্য উৎপাদনের জন্য কর্মপ্রচেষ্টা_উভয়ই উৎপাদন 
বলিয়া গণ্য ৷ এইবপ কর্মপ্রচেষ্টা বা উপযোগ-*ষ্টির জন্য যে-সকল উপকরণের প্রয়োজন 

হয় তাহাদিগকে উৎপাদনের উপার্দান (০0015 ০ 0000০610100 বলির অভিহিত 

উৎপাদনের সহিত. করা হয়। প্রাচীন অর্থবিদ্যাবিদগণ উৎপাদনের উপাদানসমূহকে 
নীতিগত প্রশ্ন জড়িত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, করিয়াছিলেন £ জমি শ্রম ও মূলধন । 
নাই বর্তমানে আবার উহার সহিত সংগঠনকে যোগ করা হয়। 
অনেক লেখকের মতে অবশ্ঠ উৎপাদনের উপাদান সংখ্যায় চারিটি নহে__অসংখ্য। 

চারিটি শ্রেণীতে বিভাগ মাত্র তখনই মানিয়! লওয়। যাইতে পারে যখন উহাদের 

রাকা সমজাতীয়তা (1১017086061 ) এবং পরিবর্তহীনতা 
তাহাদের শ্রেণীবিভাগ (1075-500501050911165 ) পরিলক্ষিত হয় । কিন্তু উৎপাদনের 

উপাদানসমূহের ক্ষেত্রে বিপরীতই ঘটিতে দেখা ঘায়। ছুই খণ্ড 
জমি অবস্থান বা উৎপাদিকাশক্তিতে ঠিক সমান নহে, ছুইজন শ্রমিকও কর্মদক্ষত। বা 

রর্মনিপুণতায় পরস্পরের সমান নহে। আবার কোন কারখানায় দুইজন শ্রমিকের 

৯ 09277002088 : 77702%0/80%, 80 27007019868 

উৎপাদনের সজ্ঞা 
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পরিবর্তে একটি নৃতন যন্ত্র স্থাপন করিলেও হয়ত চলে। হ্ৃতরাং আধুনিক 
অর্থব্জ্যাবিদগণের অনেকের মতে, উৎপাদনে যে-সকল শক্তি বা উপাদান অংশগ্রহণ 
করে তাহার। সংখ্যায় অগণিত এবং উহাদ্দিগকে উৎপাদনশীল কাজকর্ম (70:0.8০61৮০ 

5211084 ) বলিয়াই অভিহিত করা উচিত। বর্তমানে অবশ্য অধিকাংশ সময় 

ইহাদদিগকে অস্তনিয়োগ (12585 ) আখ্যা! দেওয়া হয় ।১ 

ভোগ গু ভাতার আঁকি (001750101061017 2170. (58190- 

[06] 736189100৫1) : উৎপাদন যেরূপ উপযোগের সৃষ্টি, ভোগ সেইরূপ উপযোগের 
ধ্বংস (96500061018 0 001115 )। অবশ্ট উপযোগের সকল প্রকার ধ্বংসসাধনই 

ভোগ নহে। আসন হিসাবে চেয়ারের উপযোগ আছে। 
ভোগ হইলংদ. উহাকে পুডাইয়া ফেলিয়া ধ্বংস করিলে ভোগ করা হয় না, ধীরে 

ধীরে ব্যবহারের দ্বারা উহাকে জীর্ণ করিয়া ফেলিলে তবেই ভোগ 
করা হয়। স্থৃতরাং অভাবপুরণ-পদ্ধতিতে উপযোগের যে-ধ্বংস তাহাই ভোগ । খা 
প্রস্তুত করিয়া আহার করিলে তবেই ভোগ কর] হইল বল! যায়; জলে ফেলিয়া! দিলে 
উহাকে অপচয় বলিয়। গণ্য করিতে হইবে । অবশ্য ব্যক্তি য্দি জলে ফেলিয়াই কোনরূপ 
তৃপ্তিলাভ করে তবে তাহার ক্ষেত্রে উহা ভোগ বলিয়! গণ্য হইতে পারে । 

এইভাবে তৃষ্থিলাভ বা অভাবমোচনের জন্য প্রত্যেক মান্য কিছু-না-কিছু 
ভোগ্যন্্ব্য সংগ্রহের প্রচেষ্টা করে। মাত্র বিনিময় বা! ক্রয়ের সহিত সম্পকিত 
অভাবমোচনের প্রচেষ্টাই অর্থবিষ্তায় আলোচ্য বিষয় বলিয়া এইরূপ সংগ্রহকারীকে 
ভোক্তা! (০0175417021 ) বলিয়! অভিহিত কর] হয় । ধবিয়া লওয়! হয় : (১৪ প্রতোক্ 

কে পদে পদে রতে হয়। (২) দমে রবুঁদ্ধি- 

সিটি টনি সম্পন্ন (19610091) জীব বলিয়া সকল সময়ই তাহার নির্বাচন 

সুষঠু হয়। (৩) সে পরিতৃপ্তির পরিমাণকে সর্বদাই সর্বাধিক করিয়া তুলিতে 

(100951021517555 580150010 ) চায়। এই সকল অন্তমানের ভিত্তিতে ব্যক্তির 

ভোগ্যন্রব্য সংগ্রহ ব্যাপারে যে-তত্বের টি হইয়াছে তাহাকে বল! হয় “ভোক্তার 
আচরণ-তত্ব* (1605 0 00209877767 732195100 ) | তত্বটি অর্থবিষ্যার অন্যতম 

যূল উপাদান । তত্বটি সম্বন্ধে পরে বিশদ আলোচনা করা হইতেছে । তবে এখানে 
নিলি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অর্থবিষ্থায় “ভোক্তা” বলিতে ব্যক্তিকে 
ভোক্তা কাহাকে বলে না বুঝাইয়া৷ পরিবারকেই (17095617010 ) বুঝায়, কারণ ভোগের 
একক (0015582287)6 91516) ব্যক্তি নহে- পরিবার ; 

উঙ্পাদম-প্রভিষ্ঠীনন ও শিকল ( চাহে, 29011900505 ) : 

পরিবার ষেমন একদিকে ভোগের একক, অপরদিকে আবার তেমনি উৎপাদনের 
১. অন্তর্নিয়োগ (222) শব্দটি উৎপন্নের (০৮0৫) বিপরীত । উৎপাদনশীল কাজকর্দ বা 

অন্তর্সিয়োগের ফলই হইল উৎপন্ন । “4:0551778 6086 10009 ৬ 0976 01 6106 4170000$? ₹৫. 35 ছি 8960৫ 

9? 0103906390৮ 738017830 | * 
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একক (700011)8 8110) হইল উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান (িহ)) 1 এই উৎপাদন- 
প্রতিষ্ঠান ও শিল্পের (17055:5) মধ্যে পার্থক্য আধুনিক অর্থবিদ্যায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 

মোটামুটিভাবে বল! যায়, উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান (?িয।) বলিতে বুঝায় একই 
মালিকানাতুক্ত সমগোত্রীয় উৎপাদন-এককসমূহের (01015 0৫ [:00000100. 0৫ 
[912005) সমষ্টি এবং এইবপ সকল উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান মিলি তইল সমগ্র শিল্প 
(100490 )। যেমন, একই মালিকানা ও পরিচালনাধীন সকল কাপড়ের কল 
লইয়া! হইল একটি উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান এবং এইঝপ সকল প্রতিষ্ঠান লইয়া হইল 
কাপডের কল শিল্প। উংপাদন-প্রতিষ্ঠান ও শিল্পের মধ্যে এই পার্থক্য বৃহদায়তন 
উৎপাদনের দিক দিয়া, দাম-নির্ধারণের দিক দিয়া, শিল্পজোট %ঠি ইত্যাদির দিক দিয় 
অর্থবিদ্ভার আলোচনার সহিত বিশেষভাবে জড়াইয়। আছে। 

সুল্য-্যন্বস্ছা! (60০2 3556218) : আধুনিক অর্থ নৈতিক জীবনের অন্যতম 
বৈশিষ্ট্য হইল প্রতিযোগিতা । এই প্রতিযোগিতা বিভিন্নভাবে প্রকাশ পায়__যথা, 
ভোক্তাদের নিজেদ্বের মধ্যে প্রতিযোগিতা, উৎপার্দক বা ব্যবসায়ীদের নিজেদের মধ্যে 
প্রতিযোগিতা, একধারে উৎপাদকগণ ও অন্যধারে ভোক্তাদ্দের মধ্যে প্রতিযোগিতা, 
ইত্যা্দি। এই প্রতিযোগিতার পশ্চাতে আছে সর্বাধিককরণের প্রচেষ্টা (80570790 

৪6 1091701596101))। ভোক্তার! চায় তাহাদের পরিতৃপ্তি বা উপযোগকে সর্বাধিক 

করিয়া তুলিতে এখং উৎপাদকেরা প্রচেষ্টা করে তাহাদের মুনাফা বা ব্যবসায়ের 
নিরাপত্তা বা ব্যবসায়-জগতে ক্ষমতা-প্রতিপত্তিকে সর্বাধিক করিয়া তুলিতে ।৯ অবশ্য 
অনেকের মতে, উৎপার্দকের বেলায় মুনাফাকে সর্বাধিক করিয়া তুলিবার প্রবৃত্তিই 

' সর্বাপেক্। শক্তিশালী । যাহা হউক, এহবপ বিভিন্ন প্রকার অবাধ প্রতিযোগিতার 
ফলে বিভিন্ন দ্রব্যের পারস্পরিক মূলা নির্ধারিত লইয়া! যে অবস্থ। বা ব্যবস্থার ₹ষ্টি হয় 
বলিয়া ধর! হয়, সংক্ষেপে তাহাকেই বলে 'মুল্য-ব্যবস্থ।' (1701106 5550272) ) | 

অবাধ প্রতিযোগিতার সমর্থকদের মতে, এই মূল্য-ব্যবস্থা সমাজের অর্থনৈতিক 
কাজকর্মকে অদ্ভূতভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়। থাকে । ইহার ফলে প্রতিটি ক্ষেত্রে চাহিদা ও 
ঘোগানের মধ্যে প্রয়োজনীয় ভারসাম্য নির্ধারিত হয় এবং বজায় থাকে, ভোক্তারা 
ন্যুনতম দামে জিনিসপত্র পাইয়া থাকে এবং ব্যবসায়ী স্বাভাবিক মুনাফার অধিক লাভ 
করিতে সমর্থ হয় না। বিভিন্ন প্রকার অর্থ-ব্যবস্থার আলোচন! প্রসংগে আমর] দেখিব 
যে এইরূপ ধারণ! কতদূর সত্য এবং অবাধ প্রতিঘোগিতাই ব৷ কতদূর কাম্য। 

সুভ্য ও লোম (৬৪106 ৪110 11০০) : মূল্য শব্দটি ছুই অর্থে ব্যবহৃত 
হয়। মুল্য বলিতে বুঝায় কখনও বা ব্যবহার-যূলা” (৮৪106-177-056 ), কখনও বা! 
নি ারর “বিনিময়-যুল্য” (৮৪1৪-1-2%0159118৩ )। জলের ব্যবহার-যূল্য 

বিনিময-মূলয অসীম, কিন্ত যোগানও অপরিসীম বলিয়া সাধারণ ক্ষেত্রে ইহার 
কিছুই বিনিময়-মুল্য নাই। স্থুতরাং কোন ভ্রব্যের ব্যবহার-যুল্য 

অসীম হইলেও উহার বিনিময়-মূল্য সম্পূর্ণ শৃন্ত হইতে পারে.। 
৯, 9698৫: 77৮6 77601%/ ৫ 7০8$6৫ 



কতকগুলি মৌলিক ধারণা ২১ 

ব্যবহার-যুল্য বলিতে বুযীয় “উপযোগ” বা অভাবযোচনের ক্ষমতা । 'বাবহার-মূলা” 
অর্থবিষ্যায় বিনিমরের কথাটির পরিবর্তে 'উপযোগ+ শব্টি ব্যবহার করাই স্থবিধাজনক, 
অর্থে মূল্য শটি কারণ এরূপ করা হইলে ঘ্মুল্য* শব্টি সকল সময়েই বিনিময়ের 
বিন অর্থে ব্যবহার করা চলে। অর্থবিষ্যায় তাহাই করা হয়। 

এই অর্থে শান্তিপূর্ণ ও খ্বেচ্ছাক্ৃত বিনিময়ের মাধ্যমে কোন দ্রব্যের পরিবর্তে 
অপরাপর যে-সকল দ্রব্য পাওয়। যায় তাহাই হইপ দ্রবাটির (বিনিময় ) যূল্য।৯ যদি 
দরকার এক কুই-্টাল চাউলের পরিবর্তে ছুই কুইণ্টাল গম পাওয়া যায়, 

৭. তাহা হইলে এক কৃইণ্টাল চাউলের মূল্য হইবে দুই কুইণ্টাল 
গম এবং এক কুইণ্টাল গমেব মূল্য হইবে আধ কুইণ্টাল চাউল। চাউল ও গমের 
মধ্যে এই যে বিনিময়-সম্পর্ক ইহাকেই অর্থবি্ঠায় মূল্য বলে। 

এইভাবে কিন্তু একটি দ্রব্যের সহিত অপর একটি ভ্র-ব্যর বিনিময়-সম্পর্ক নির্ধারণ 
করিলেই চলে না, জীবনযাত্র।র ক্ষেত্রে অন্যান্য দ্রব্যের সগে বিনিময়-সম্পর্ক নির্ধারণ 

কর1ও প্রয়োজন হইয়া পডে। ইহা! কিগ্ত কার্মে পরিণত কর। 
555 সম্পুর্ণ অসম্ভব ব্যাপার । এনপ করিতে হইলে বলিতে হইবে যে, 
এক কুইণ্টাল চাউলের মূল্য ছুই কুইণ্টাল গম,পাঁচ টুইণ্টাল লবণ, চার কুইণ্টাল জোয়ার, 
একখান! বড় বাডীর লক্ষ ভাগের এক ভাগ, ছোট বাড়ীর দশ হাজার ভাগের 
এক ভাগ, এই মার্ক] পেনসিল পাঁচশত, এ মার্কা ঝরণা-কলমের আধখান। ইত্যার্দি। 
সুতরাং দ্রব্যমূল্য এইভাবে প্রকাশের প্রচেষ্টা করা হা ন।, প্রকাশ কর] হয় টাকাকড়ির 
অংকে । টাকাকড়ির দ্বার প্রকাশিত মৃন্যকে দাম বলে। সংগ্ঞ৷ দ্িরা বলিতে গেলে, 
দাম হইল কোন প্রামাণিক মূদ্রার এককে নির্ধারিত মূল্য ।২ যেমন, ভারতীয় 
টাকার অংকে চাউলের মূল্য নির্ধারণ করিয়! বলা যায় যে এক কিলোগ্রাম চাউলের 
দাম ২ টাকা। 

মূল্য ও দামের মধ্যে আর একটি পার্থক্য সর্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে । ইহা হইল 
যে, সকল দাম একটু স'গে বাড়িতে বা কমিতে পারে কিন্তু সকল মুল্য একই সংগে 
সকল দাম একই সংগে বাড়িতে বা কমিতে পারে নাঁ। গমের তুলনায় যদি চাউলের 
বাড়িতে বা কমিতে মুল্য বাড়ে তবে গমের মূল্য কমে। কিন্তু চাউল ও গমের দাম 
পারে, সকল মূল্য একই সংগে বাড়িতে বা কমিতে পারে। ইহার কারণ হইল যে 
রি দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উভয়কেই বিনিময় কর! হইতেছে টাকাকড়ির 
পরিবর্তে । স্থতরাং টাকাকড়ির যোগান বাড়িয়া গেলে চাউল ও গম উভয়ের জন্যই 
বেশী মুক্রা ব্যয় হইবে, যোগান কমিলে উভয়ের জন্ই কম মূদ্রা ব্যয় হইবে। ফলে 
প্রথম ক্ষেত্রে উভয়েরই দাম বাড়িবে ; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উভয়েরই দ[ম কমিবে। 

১, “৪10৩ ০: 80৮ £০০৫ 15 165 0০৬9: 6০ 902017%870 06039£ £0009 22) 7980910) 8750. 
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২২ অর্থবিদ্ভার ভূমিকা 

ভাবসাম্য (60111510010 ) : আধুনিক অর্থবিদ্ভাকে অনেক সময় 

ভারসামোর অর্থবিষ্ভা €( 7:00111011010 £.50170102105 ) বলা 

ভারসামোর অর্থধিগা হয়, কারণ অর্থবিদ্/ার কেন্তস্থলাধিকারী মূল্যতত্বের যে-আলোচন! 
প্রধানত তাহ! ভারসাম্যেরহ আলোচন]। 

ভারসাম্য সম্বন্ধে ধারণ। গণিত হতে আহত হইয়াছে । সংক্ষেপে হহ। ছার! বুঝায় 
“ন যযৌ ন তস্থৌ? অবস্থ!। যদি দেখ। যায়, চাহিদ। ও যোগান এমন অবস্থায় উপনীত 
ভারসামা বলিতে হইয়াছে যে, তাহাদের কাহারও কোনরূপ পরিবর্তনের দিকে ঝোঁক 
'নযযো নতগ্থ' . নাই তবে তাহার। ভারসাম্যে উপনীত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। 
সি রব্যযূল্যের ক্ষেত্রে উৎপ|দন-ব্যয়, উপযোগ ও দাম পরস্পরের সমান 
হইলেহ এইবপ হয়। তখন ক্রেতা অধিক কিনিতে ব1 উৎপাদক অধিক উৎপাদন করিতে 
চাহিবে না।১ ভারসাম্য যে নান! প্রকারের এবং ভোক্তা, উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান, সমগ্র শিল্প 
প্রভৃতি সকলের ক্ষেত্রেই হইতে পারে মূল্যতত্বের আলোচনার সময় তাহা আমরা দেখিব) 

নৎক্ষিগ্তলাল্ 
রব: অশু1বমে।চনের জন্য মানুষ দ্রব্যাদি উৎপাদন কবে । দ্রবোব নান। প্রকাব শ্রেণীবিভাগ আছে। 

অন্যতম শ্রেণীবি হাগ হইল সামগ্রী ( 00178709016 ) এবং সেব।র (১০:%1০০) মধো | 

উপযোগ : উপযে।গ বলিতে আকা ক্ষার অপেক্ষিক ঠ| খুঝায়। 
সম্পদ : উপযোগসম্পন্ন, অ প্রচুব এবং বি ণয়যোগা দ্রব।কেহ সম্পদ বল! হয়। 
আয়: আয় বলিতে পুঝায় তৃপ্তিপ্রবাহ । 
উৎপাদন : উপযোগ-হ্থছিকেই উৎপাদন ব্লিষ। অভিহিত কব। হয এবং ইহার জন্য ষে-উপকরণগুলি 

প্রয়োজন হয় তাহাদিগকে ভতপাদ্নের উপাদ।ন আখ দেওয়। হয় । 
ভোর্তাঞ আচরণ: ভোগ বলিতে বুঝায় তৃপ্তিসাধনের উদ্দেগ্তে উপযোগে ধধ। অভাবমোচনেগ 

জন্য যে ভোগ্যদ্রবা সংগ্রহ কবে তাহাকে বল! হয় ভোত্শ। অর্থবিগ্ায় “ভোক্তা' বলিতে ব্যক্তিকে না 
বুঝাইযা৷ বুঝায় পরিবারকে । এই পরিবার বা ভোক্তার আচবণেব উপর তিত্তি করিয়। গড়িয়া উঠিয়াছে 
'ভোষন্তরশর আচরণ-তন্ব । 

উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান ও শিপ: একই মালিকানাতুত্ত সমগোত্রায় উৎপাদণের উপাদানসমূহকে বলা হয় 
উৎপাদন-পরতিষ্ঠান এবং এইঝপ সকল উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান মিলিয়া হইল সমগ্র শিল্প । 

মূলা-বাবস্থা : অবাধ প্রতিযোগিতা বর্তমান থাকিলে অর্থ নৈতিক কাজকম নিয়ন্ত্রিত হয় মূল্য-ব্যবগ্থার 
মাধামে। মুল্য বলিতে বুখায় বিনিময়-মুলাধ এহ বিনিময়-মূল্য টাকাকড়ির অংকে প্রকাশিত হইলে 
উহাকে দাম বলে। ৃ 

ভারসামা : ভারসাম্য অর্থবিদ্ধ।ব কেন্রস্থলাধিকারী ধারণা । এইজন্য আধুনিক অর্থবিদ্াকে 
ভারসামোর অর্থবিগ্ভা বলা হয় ।) 

1,09919 700 01) 09190810106 01 9901) 01 6139 10119541110 002081)6৭ : 
(9) 17000206, (৮) (17)09৮১, (০) 00089020367 13612৮51002, (৫) 70109 98880, 

(৫) চ100311927070, 

[ নিম্নলিখিত ধারণাগুলির প্রতোকটি সম্পকে কি বুঝিয়াছ তাহা! ব)াখ্যা কর £ 
(ক) আয়, (খ) অস্তনিয়োগ, (গ) ভোক্তার আচরণ, (ঘ) মুল্য-ব্যবস্থা, (ও) ভারসাম্য । ] 

(১৭-১৮, ১৮-১৯, ১৯২০ এবং ২২ পৃষ্ঠা) 
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সমাজের মূল অর্থ নৈতিক সমস্যা 
১৬ (84910 50007170 7০7২087-51 

| 0৮500 ) 

অর্থবিষ্যা আমাদের অভাবমোচনের সমস্যা লইয়া আলোচনা করে। এই 
আলোচ্য বিষয়ের প্ররুতি সম্পষ্টভাবে অনুধাবন করিবার জন্য ( ৩ পৃষ্ঠ। ) উল্লিখিত 
অর্থ নৈতিক সমস্া সম্বন্ধে আরও একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। আলোচনা 
সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে করা প্রর়োঞ্জন, কারণ অর্থবিগ্যা সমাজতুক্ত ব্যক্তিগণেরই অভাব 
মিটানোর সমস্ত! লইয়া আলোচন। করে | 

অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে যে-কোন সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা 
যাইবে যে উহার তিনটি জিনিস রহিয়াছে। প্রথমত রহিয়াছে বিভিন্ন ভ্রব্যের জন্য 
টারকারেসা উহার চাহিদা । দ্বিতীয়ত, অভাবমোচনকারী দ্রব্যার্দি উৎপাদনের 
তিনটি মৌলিক লক্ষণ জন্য ব্যবহারোপযোগী নির্দিষ্ট পরিমাণ উপকরণ বা সম্পদ 

(165501095 ) রহিয়াছে । তৃতীয়ত রহিয়াছে এ সম্পদকে 

প্রসোজনীয় দ্রবাদিতে রূপান্তরিত করিবার জন্য উৎপাদনের কলাকৌশল ( €5০1))০- 

105165 )। 

সমাজের অর্থ-বাবস্থার (6০০01701010 556210 ০0৫ 50০1965 ) কার্য হইল সম্পদ 

সমাজের শ্র্থ-্যবস্থার এবং কলাকৌশলের মধ্যে সমন্বয়সাধন করিয়া সমাজভূক্ত ব্যক্তিগণের 

কাষ অপরিসীম অভাববোধের যথাসম্ভব পরিতৃপ্চি সাধনের ব্যবস্থা করা । 

তিনটি মৌলিক সমস্যা : এই কার্ধ সম্পাদনে অর্থ-ব্যবস্থাকে তিনটি মৌলিক 

সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়| 
প্রথমত, উহাকে নির্ধারণ করিতে হয় যে কোন্ কোন্ দ্রব্যাদি উৎপাদন কর] হইবে 

এবং কত কত পরিমাণে উৎপাদন কর হইবে । যেমন, অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ ও খাছ্া- 
উত্পাদনের (£7. ৮. 986৮০ ) মধ্যে কিভাবে অন্থপাত নির্ধারণ কর! হইবে। 

দ্বিতীয়ত, কিভাবে উৎপাদন করা হইবে সে-সম্বন্ধেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে 
হয়। অর্থাৎ, বিবেচনা করিয়! দেখিতে হয় যে কোন্ কোন্ উপকরণ এবং 
কলাকৌশলের সমবায়ে উৎপাদন কর! হইবে । যেমন, কোন নৃতন রেলপথ পাতা 
হইলে এ রেলপথে বান্পীয় এপ্সিন না৷ বৈদ্যুতিক এঞ্জিন চালানো! হইবে-_সে-বিষয়ে 
সিদ্ধাতস্ত লইতে হয়।৯ 

তৃতীয়ত, উৎপাদন কাহার জন্য (0: 1১007 ) করা৷ হইবে, সে-বিষয়েও সুম্পষ্ট 

ধারণ! লইয়। চলিতে হইবে। অন্যভাবে বলিতে গেলে, অর্থ-ব্যবস্থাকে ঠিক করিতে 

১. ইহাকে বায় ও ্বিধার মধো সম্পর্ক বিগ্লেষণ ( ০০৪/-১877898 &0815818 ) বলিয়া অভিহিত কর! 

হয়। ্ামুয়েলসন প্রভৃতির মতে, অর্থবিষ্তা সম্পদ-বন্টনের পদ্ধতি উন্নয়নের ব্যয় ও ন্লুবিধার মধ্যে সম্পর্ক 
। বিশ্লেষণ লইগ্লাও আলোচনা! করে ( “700300120195 8181868 (09 00958688730 199138968 ০£ 170905208 

05669208 01 288000:09 8110086101৮ ) 

০১ 
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হয় যে সমাজতভূক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে মোট জাতীয় উৎপন্ন (70:91 

1326101221 790০6) বা জাতীয় আর (1210791 [7)00739 ) কিভাবে ব্টিত 

হইবে? জাতীয় আয়ের অধিকা'শই মুষ্টিমেয লোকের হস্তগত হইবে, না ধনী ও 
দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধানহাসের জন্য জাতী আরের ন্যাষ্য বণ্টনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া 
হইবে ? 

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সমস্তা মূলত তিনটি যাহাদিগকে স-ক্ষেপে এইভাবে 
প্রকাশ কর। যায় : কি, কিভাবে এবং কাহার জন্য (৬1780 770৬7 2170 ০0 

৬৬190) ? )1১ 

এই সমস্তা তিনটির মূলে আছে অগ্রাচূর্য। উৎপাদনের উপকরণ যদি অপ্রচুর ন। 
হইত, তবে কি উৎপাদন করা হইবে, কিভাবে উত্পাদন করা হইবে এবং কাহার জন্য 

উৎপার্দন কর হইবে-__এই তিনটি সমস্যার কোনটিরই উদ্ভব ঘটিত সমন্তা তিনটির 
সহিত হুষ্ঠ না। যাহা হউক, অগ্রাচুর্ষের দরুন সমশ্যাগুলি যখন বর্তমান 
মোকাবিলার তখন দেখিতে হইবে যে কিভাবে উহাদের সহিত মোকাবিলা 

করা হস এবং কোন্ পথে চলিলে মোকাবিলা আরও সুষ্ঠু হইতে 
পারে। এই কার্য স্থরু কর। যাইতে পারে জাতীয় আধের বিশ্লেষণ হইতে । কারণ, 
জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ হইতে আমর] জানিতে পারি যে কত পরিমাণ দ্রব্যাদি 
উৎপন্ন হইতেছে, উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে কি না, উৎপাদনবৃদ্ধির আর সম্ভাবন! 
আছে কি না, উৎপন্ন দ্রব্যাদি কিভাবে ব্টিত হইতেছে, ইত্যাদি । পরবর্তাঁ অধ্যায়ে 
এই আলোচনাই কর] হইতেছে। 

শহক্ষিগ্ুস্াক্স 

প্রত্যেক অর্থ নৈতিক সমাজের তিনটি সমস্ত! রহিয়াছে £ (ক) কি উৎপাদন করা হইবে, (খ) কিভাবে 
উৎপাদন করা হইবে এবং (গ) কাহার জন্য উৎপাদন করা হইবে । এই সমন্তাগুলির গ্লুলে আছে অপ্রাচ্যু। 
যাহা হউক, সমস্তাগুলির সহিত সুষ্ঠু মোকাবিলা করা প্রয়োজন এবং এই উদ্দেগ্ঠে প্রয়োজন হুইল উহাদের 
প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর! । এই কার্য বক করা যাইতে পারে ভ্বাতীয় আয়ের পষালোচনা হইতে । 

অনুশীলনী 
1. 170090869 1)7197 009 109510 60013010010 07:010191009 ০01 65৪) 8০০19$%, 

[ সংক্ষেপে প্রতোক সমাজের মূল অর্থ নৈতিক সমন্তাগুলি বিবৃত কর। ] (২৩-২৪ পৃষ্ঠা) 

১, 38200061807) : 20007076608 



আয ও উত্পাদন 
€ 27008 8104 2৮070007201) 

জাতীয় আয় ও আধিক কল্যাণ 
€ € বব ঞণা0বঞা. [00 এটা) হ00010 

ভাতা) 

জাতীন্র আন্মেল্স প্রাণ ও শুক্র (0০015০606০৫ 28:001591 
17001769170 105 [17901021706 ) : অর্বনৈতিক সমস্যার উল্লেখ না 

করিরাও জাতীম আচ র গুরুত্ব অন্ু্ব করা ষাইতে পারে। সংক্ষেপে বিষবটি হইল 
এইরূপ : ব্যক্তিগত জীবনের স্থখন্বাচ্ছন্দ্যের মোটাণুটি মাপকাঠি যেমন ব্যক্তির আগ, 
তেমনি সমাজের সমষ্টগত জীবনের কল্যাণও প্রধানত নির্ভর করে জাতীন আনের 
উপর। কোন দেশে নিদিষ্ট সমনের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অর্থ নৈতিক কাজকর্ষের 
ফলে যে-সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয তাহাই হইল এ দেশের জাতীয় আ। উহা 

হইতেই বর্তমান চা্দা৷ পূরণ ও বিনিয়োগের ব্যবস্থ। করা হ'। অতএব, জাতীদ্ন 
আটের পরিমাণই নির্দিষ্ট করি দে জীবনযাত্রার মান কি হইবে। অবশ্য জাতীয় 
আ, বৃদ্ধি পাইলেই যে সামশ্রিক কল্যাণ সাধিত হইবে এমন কোন কথা নাই, 
কারণ উৎপাদন ও আয় বুদ্ধি ব্যতীত আরও অনেক বিষম আছে যাহার রা সামগ্রিক 
কল্যাণ প্রভাবাপ্ধিত হা। উদ্দাহরণস্ববপ, বধিত আয়ের অধিকা শ যদি মুষ্টিমেম়ের 
করতলগত হয় তবে ধনবৈবম্য বাড়িযা যাইবে এবং সাধারণের জীবনযাত্রায় কোন 
উন্নতি পরিলক্ষিত হইবে না। অথবা, জাতীয় আর বৃদ্ধি করিতে গিয়া যদি স্বাস্থ্যের 
হানি করা হয় তবে অধিক উৎপাদন সত্বেও কল্যাণ সাধিত হইবে না। তবুও 
মোটামুটিভাবে বল! যায়, জাতীয় আয়ই জাতীয় আথিক কল্যাণের ( 7:০07300710 ' 
৬/০12816 ) মাপকাঠি ।১ অতএব, আথিক কল্যাণ সম্প্রসারণের জন্য-_অর্থাৎ অধিক 
পরিমাণে অভাবমোচনের জন্য জাতীযা আয়বৃদ্ধির দিকেই দৃষ্টি দিতে হইবে । এই দিক 
দির একজন আধুনিক লেখক উক্তি করিপনাছেন : “এই দুশ্রাপ্যতার জগতে ব্যক্তির 
হ্যান জাতি বা সমটুজের প্রাথমিক লক্ষ্য হইল আগ্রকে সর্বাধিক করিয়া তোল1।”২ 

অবশ্ট ইহাই যথেষ্ট নহে। বর্ধমান জাতী আত্ম যাহাতে অব্যাহত থাকে তাহাও 
দেখিতে হইবে । অন্যভাবে বলিতে গেলে, জাতীয় আয়ের আয়তন ও বণ্টনের ন্যায় 

উহার স্থাত্িত্বও সমান গুরত্বপূর্ণ। জাতীয় আয়ের হাসের ফলে 
টভ চি দেখা দেয় ব্যাপক নিয়োগহীনতা৷ এবং তজ্জনিত অভাব-অনটন ও 

বুতৃক্ষা। জাতীয় আয়ের গুরুত্ব নির্দেশ করিতে গিয়া বেনহাম 
বলিয়াছেন £ “জাতীয় আয়ের বিশদ পর্যালোচনাই কোন দেশের আথিক অবস্থা 

১. স্তামুয়েলসন প্রস্তুতি অর্থবিগ্ভাবিদের সাম্প্রতিক তন্্ব অনুসারে এই আর্বিক কল্যাণকে নীট ৰা 

প্রকৃত কল্যাণ হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে হইবে । এ-সম্পর্কে বি 77০00005010 76179 (সংক্ষেপো 

বাঃ ) নামে তন্বেরও উত্তব ঘটিয়াছে। পরে সংক্ষেপে তন্বটির ব্যাখ)! কর! হইবে। 
২, 2 ৬ ছাও]ুএ ০1 8082016), 009 6786 0৭৮ ০01 805 27705510081, 0:87 80965, 0৪ 89 

20091700555 2000089,” 977838106 : 27607075048 

৫ 
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সমন্ধে ধারণা করিবার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম ।”৯ “প্রকৃতপক্ষে, কোন দেশের অর্থ-ব্যবস্থার 
আলোচনা উহার জাতীয় আয়ের আয়তন, বণ্টন ও স্থায়িত্ব নির্ধারক উপাদানগুলির 
আলোচন। ছাডা আর কিছুই নয়।” এখন দেখা যাউক, জাতীয় আয় বলিতে সঠিক 
কি বুঝার এবং উহার পরিমাপের পদ্ধতি কি। 

জ্াভীক্তা আযম লভিনতৈ কি বু 2 (৬৬190 15 200091 
[100016 ? ) : উৎপাদন হইতেই আয় হয়। দেশের বিভিন্ন দিকে এই উৎপাদন- 

১। উৎপন্ন দাদ কার্ধ অবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়াছে। ইহার ফলে মান্গষের অভাব- 
মোট ঘর্থমূলাই জাহীঘ পূরণের বিভিন্ন উপকরণ উৎপন্ন হইতেছে । ইহাদের মধ্যে 
আাষ কতকগুলি হইল বস্তুগত দ্রব্য আর কতকগুলি অ-বস্তগত দ্রব্য বা 
সেবা । এই উপকরণসমূনের অর্থমূল্যের সমষ্টিই জাতীয় আয়। 

ঘিতীয়ত, যাহার। উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে তাহাদের হাতেই উৎপন দ্রবা আয় 
হিসাবে গিয়া! পৌছায়। অর্থাৎ, উৎপাদনের উপাদানসযূহের মধ্যেই উৎপাদনজনিত 
১ দেশের মোট মঞ্রি আয় ব্টিত হয়। যেমন, কোন কারখানায় উৎপাদনকাধের ফলে 
খাজনা সুদ ও মুনাফা যে-আয় হয় তাহার একাংশ শ্রমিকরা! পায় মন্ররি হিসাবে, 
যোগ দিলে জাতাষ একাংশ পান জমির মালিক খাঁজন। হিসাবে, একাংশ যায় মূলধন 
মিহি সরবরাহকারীদের নিকট স্থ্দ হিসাবে এব* বাকিটা সংগঠক 

মুনাফা হিসাবে ভোগ করে। স্থতরাং মোট মজুরি খাজন] সুদ্দ ও মুনাফা একত্র 
করা হইলে জাতীয় আয় পাওয় যাইবে। 

রর তৃতীয়ত, দেশে যে-পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন হয় তাহার 
ই তর্ঘ” একাংশ দেশের লোক ভোগ করে এবং অপরাংশ সঞ্চয় করিয়। 
আয় পাওয়া যায রাখে। স্বতরাং মোট ভোগ ও সঞ্চয়ের সমষ্টি গণনা করিলেও 

দেশের জাতীয় আযের হিসাব পাওয়] যায়। 
অতএব, জাতীয় আয়কে আমরা মোটামুটিভাবে তিন দিক হইতে দেখিতে 

পারি: (ক) জাতীয় উৎপাদন (0১9 15010781 6:০০) লা ব্যক্তিসমুদয়ের 

উৎপাদনের সমষ্টি হিসাবে, (খ) “জাতীয় আয় বা উৎপাদনকার্ষের ফলে অজিত 
ব্যক্তিসমূহের আয়ের সমষ্টি বা সরাসরি জান্তীয় আয় (61০ 180101091 [1)০01006 ) 

হিসাবে এবং (গ) জাতীয় ব্যস (06০ 250102091 006195) বা ব্যক্তি ও 

প্রতিষ্ঠানসমূহের ভোগব্যয় এবং সঞ্চয় বা বিনিয়োগের সম হিসাবে । 
কিন্ত যেকোন দিক হইতেই জাতীয় আয়ের বিচার করা হউক না কেন, ফল 

একই হইবে, কারণ একই জিনিসকে আমরা তিনটি বিভিন্ন দিক হইতে দেখি । 
একটি অতি সহজ কল্লিত উদ্দাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে পরিস্ফুট করা যাইতে পারে। 
ধর যাউক, একদল স্কুলের ছাত্র সন্দেশ আম ও কেক লইয়া পিকনিক করিতে গেল। 
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জাতীয় আয় ও আধিক কল্যাণ ২৭ 

তাহারা কত সন্দেশ আম ও কেক লইয়! গিয়াছিল তাহা৷ তিনটি উপায়ে জানা যাইতে 
পারে। প্রথমত, আমরা সন্দেশ ও কেকের দোকান এবং আমওয়ালার কাছ হইতে 
সবাদ লইতে পারি যে তাহারা কত সন্দেশ কেক ও আম সরবরাহ করিয়াছে। 
দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পাবি যে কে কয়টি করিয়া 
সন্দেশ আম ও কেক পাইয়।ছে। তৃতীয়ত, তাহাদের ইহাও জিজ্ঞাসা করা যায় যে 
তাহার! কে কয়টি আম সন্দেশ ও কেক খাইয়।ছে এব” কে কয়টি পকেটে পুরিয়! 
লইয়া আসিয়াছে । এই তিন প্রকার অনুসন্ধানেরই বল এক হবে । 

জাতীম্ আজে সজিম্মাপ (06550151026 0 2001791 

[10017)6 ) : তিন দ্রিক হইতে দেখ। যায় নলিশ্লা জাতীঘ আয় পবিমাপেব পদ্ধতি ও 

তিনাট £ (ক) উতপাদন-পদ্ধতি, (খ) আয়-পদ্ধতি, এবং 
রি তিনটি (গ) ভোগ ও বিনিয়োগ পদ্ধতি । 

জাতীয় আয় পরিমাপেব জন্য এই তিনটি পদ্ধতির সাধারণত 
প্রথম ছুইটিই অবলদ্ষিত হয়। স্থৃতরাং উহাদের সম্বন্ধেই বিশদভাবে আলোচনা কর! 
প্রয়োজন। প্রথমে আমর! বিদেশের সহিত ব্যবসাবাণিজ্যের কথ! বাদ দিয়া এই 
আলোচন! করিব। কারণ, তাহ! ন। হইলে আলোচন। কিছুট1 জটিল হইয় পড়িবে। 

ক। উৎপাদনসুমারি পদ্ধতি (0207585 0£ 79:000.064019 1166800 ) : 

উৎপাদন-পদ্ধতির পুর! নাম হইল উতপাদনক্থমাবি পদ্ধতি । এই পদ্ধতিতে বৎসরে 
যে-পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন হয় অর্থের মাপকাঠিতে তাহার সমষ্টির পরিমাপ 
করা হয়। অবশ্ঠ এইভাবে অর্থযূলো জাতীয় আয় পবিমাপের অনেক ক্রটিবিচ্যুতি ' 
এ . রহিয়াছে । এমন অনেক মুল্যবান ভ্রব্যাদ্ি আছে যাহার পরিমাপ 

এই পদ্ধতিতে উৎণন্ন 
ব্যাদিব অর্থমলোব  অর্থমূল্যে করা! যার না। আবার অনেক সেবাও আছে যাহার 
সমষ্টি গণনা কৰা হয সঠিক অর্থযুল্য নির্ধারণ করা কষ্টকর। উপরন্থ, অর্থের নিজস্ব 

মূল্য বা ক্রয়শক্তিও পরিবতিত হইয়! থাকে * উহার ফলে প্ররুত 
জাতীয় আয় কি তাহা সহজে ধর! পডে না। যেমন, কোন দুই নখসবের উৎপন্ন 
ব্য ও সেবা! একই থাকিলেও প্রথম বৎসরের তুলনাস্স দ্বিতীয় বৎসরে দ্রব্যমূল্য দিগুণ 
হইয়া যাইতে পারে। এ-অবস্থায় অর্থমুল্যের সমট্রি হিসাবে জাতীয় আয় গুণ 

হইয়াছে দেখা যাইবে। কিন্ত আসলে জাতীয় আয় মোটেই 
পা বাডে নাই। এরূপ ক্ষেত্রে অর্থের মূল্যের হ্াসবৃদ্ধির পরিমাপ 

অন্থবিধা করিয়া উতপন্ন দ্রব্য ও সেবামূলক কারধাদির অর্থমূলোর সমষ্টিকে 
স.শোধিত করিয়া লইতে হইবে । যাহা হউক, ত্রুটি সত্বেও 

অর্থমূল্যে জাতীয় আয় পরিমাপ কর! ভিন্ন উপায়াস্তর নাই। 
উৎপাদন-পদ্ধতিতে প্রথমে নিদিষ্ট বংসরে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবামূলক কার্যাদির 

অর্থযূল্যের সমষ্টি পরিমাপ করা হয়। এই অর্থমূল্যের সমষ্টিকে 
হও রাহী সা ঈদ মোট জাতীয় উৎপাদন (03:995 1800091 70:০8০6 

বা সংক্ষেপে 35 )। 



২৮ অর্থবিচ্ভার ভূমিকা! 

পরবর্তী! প্রশ্ন হইল, যে-সকল দ্রব্য ও সেবামূলক কার্ধের সহিত ক্রয়বিক্রয়ের 
সম্পর্ক নাই তাহাদিগকে জাতীষ উৎপাদনের অস্ততূক্ত করা হইবে কি না? হইলে 
কোন্গুলিকে কর! হইবে এবং কিভাবে করা হইবে? এ-বিষয়ে সক্ষেপে কতকগুলি 
অধিক গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্য ও সেবাব বিবয় আলোচনা কর! যাইতে পারে । প্রথমত, 
উৎপাদক উৎপন্ন দ্রব্য নিজেই ভোগ করিতে পারে- যেমন, কৃষক তাহার খামারে 

উৎপাদিত দ্রব্যের একাংশ বিক্রয় না করিয়া নিজেই ভোগ 
দর করিতে পারে, অথব। বাডীর মালিক বাডীর অন্যান্য অংশ ভাড়া 
্য়বিক্য়বহিভূ্তা দিঘ। একা শে নিজে বাস করিতে পারে। আবার বাভীর 
ব্যাদি স্পকিত  গৃহিণীরা যে-জ্ুকল সেবামূলক কার্য করিয়া থাকেন তাহার জন্যও 
৫ কোন অর্থমুল্য দেওয়া হয না। পরিশেষে, রাষ্ট্র “বিনামূল্যে, 
বহু প্রকারের সেবামূলক কার্য সরবরাহ করিয়া থাকে-__যথা, শাস্তিশৃ'খল| রক্ষা, 
পথঘাট সংরক্ষণ, জনন্বাস্থ্য ও শিক্ষাব ব্যবস্থা ইত্যাদি। 

এই সকল ত্রব্য ও সেবামূলক কার্য জাতীয় উৎপাদনের অস্তভূ'ন্ত কর! হইবে 
কি না, সে-সম্পর্কে বিশেষক্দেব মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রহিয়াছে । তবে অধিকাংশের 
অভিমত হইল যে উপরি-উক্ত প্রথম শ্রেণীর ভ্রব্য- অর্থাৎ উৎপাদ্দক যে-সকল ত্রব্য 

নিজেই ভোগ করে তাহাদিগকে জাতীয় উৎপার্দনের অস্তভূক্তি 
রা আোঞোন . করাই সমীচীন। বাজার-দামে এই সকল ভ্রব্যের অর্থযুল্য 
উৎপাদনের অন্তক্ত নির্ধারণ করিতে হইবে । মালিক নিজস্ব বাড়ীতে বসবাস করিয়া 
করা হইবে যে-সেবা তভোগ করে তাহাকেও জাতীয় উৎপাদনের অস্তভূ্ত 

| করা হয়। তবে তৃতীয় শ্রেণীর কার্ধাদি-_অর্থাৎ বাড়ীর 
গৃহিণীর দ্বার1 সম্পাদিত গৃহস্থালীর কাজকর্মকে সাধারণত জাতীয় উৎপার্দনের মধ্যে 
ধর। হয় না, কারণ বিনামূল্যে সম্পাদিত এই সমস্ত কার্য গুরুত্বপূর্ণ হইলেও উহাদের 
মধ্যে কোন্গুলিকে জাতীয় উৎপাদনের অস্ততভূ্তি করা হইবে এবং কোন্গুলিকে ধর। 
এখরন্উি পা বীজএকসাজপৃজ্উ্ী দাড়ায়। 

সরকার “বিনামূল্যে” যে-সকল সেবামূলক কার্য সরবরাহ করিয়। থাকে তাহাদের 
সম্পর্কে মতভেদ থাকিলেও, অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে, উহাদের জাতীয় উৎপাদনের 
অংশ হিসাবে গণ্য কর উচিত। এই সকল কার্য সরবরাহ করিতে সরকার 
ষে-ব্যয়ভার বহন করে তাহাই উহাদ্দের অর্থমূল্য এবং এ অর্থমূলযেই উহাদের 
পরিমাপ করিতে হইবে । 

পরিশেষে, বেনহামকে অনুসরণ করিয়া বলা যায় বে, উপরি-উক্ত ্রয়বিক্রয়ের 
বহিভূতি ভ্রব্য বা সেব। সম্পর্কে যে-সিদ্ধান্তুই গ্রহণ কর! হউক ন] কেন, উৎপাদন- 
পদ্ধতি, আয়-পদ্ধতি এবং ভোগ ও বিনিয়োগ পদ্ধতি প্রত্যেকটির ক্ষেত্রেই যেন একই 
পস্থা' অন্ছসরণ কর। হয়। যেমন, উল্লিখিত ভ্রব্য বা সেবা উৎপাদনের অন্য সরকার 
যে-সকল কর্মচারী নিযুক্ত করে তাহাদের বেতন বা মজুরি যদি “আয়-পদ্ধতি'তে 
নির্ধারিত জাতীয় আয়ের অস্ততূক্ি করা' হয়, তাহা হইলে নীট জাতীয় উৎপার্নের 
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(০ 50100510০৫০ ) মধ্যে বিনামূল্যে প্রদত্ত উপরি-উক্ত ধরনের দ্রব্য ও 

সেবাকে ধরিতে হইবে । তাহা না করিলে আগ্র-পদ্ধতিতে নির্ধারিত নীট জাতীয় 
আয় ও উৎপাদদন-পদ্ধতিতে নির্ধারিত নীট জাতীম্ন উৎপাদন এক হইবে না। 

জাতীয্ন উৎপাদন পরিমাপ সম্পর্কে স্মরণযোগ্য দুইটি বিষয় : (মোট 
জাতীয় উৎপাদন নির্ধারণের সম আমাদের দেখিতে শুইবে যে, একই দ্রব্য যেন 
দ্বিতীয়বার গণন। (00016 ০০081701775 ) করা! না হয এই উদ্দেশ্যে গণনার সময় 

চড়াস্ত উৎপাদিত দ্রব্যের ( 7138] 70100110565 ) অর্থযুলাই ধর হষ ১ মধ্য-পর্যায়ের ভ্রব্য 

( 27021020155 £905 ) বা. কাচামানের অর্থমূল্য ধরা হয় 

না, কারণ সম্পূর্ণ দ্বোর অর্থমূলো'র মধ্যেই উহা রহিনা গিঘাছে। 
চলিবে না যেমন, বস্ত্বের দামের মধ্যেই কাচাতুলা বা স্থতার দাম রহ] 

গিনাছে। স্থতরা* বস্বের দামের সগে কাচাতুলা বা স্থৃতার 
দাম পৃথকভাবে যোগ দেও" হইলে একই জিনিসের অর্থযূল্য একাধিকবার ধরা 
হইবে। অতএব, স্থতার দামই ধরিতে হইবে, কাচাতুলার দাম নহে। 

দ্বিতীয়বার গণনার প্রশ্ন ছাড়াও জাতীয় উৎপাদন নির্ধারণে অন্য একটি প্রধান প্রশ্ন 
থাকিয়া যায়। পূর্বেই বলিষাছি যেকোন এক বৎসরে যে-পরিমাণ দ্রব্য ও সেবামূলক 
কার্ধাদি উৎপন্ন হয তাহার অর্থমুলোর সমষ্টিকে মোট জাতী উৎপাদন (01:09৪ 
[9010091 71000০0) বলা হর 1) কিন্তু উৎপাদ্দনকার্য সম্পাদনের সময় যেমন 

কাচামাল ব্যবহৃত হন, তেমনি আবার যন্ত্রপাতি ইত্যাদি মূলধন-দ্রব্যও ক্ষ প্রাপ্ত হয়। 
স্থৃতরাং বৎসরান্তে কলকারখানা যন্ত্রপাতি প্রভৃতি মূলধনের যে ক্ষক্ষতি ব্ম অবচয়, 
(2:5019070 ) হয় তাহা! পূরণ না করিলে উৎপাদনকার্য অব্যাহত গতিতে চলিতে 
পারে না। আবার যন্ত্রপাতি অপ্রচলিত (০৮-০৫-৫৪6০ ) হই1 পড়িতে পারে। 

ইহা ছাড়াও মূলধন বা সম্পদের বিনাশ বা অব-বিনিধোগ (০0105010000101 01 

029156101) 06 ০21091 01: 01917525010 ) হইতে পারে_ যথা বন্যা বা আগুন 

» লাগিবার ফলে মূলধনের ধ্বংস, খনিজ সম্পদের বিনাশ, মজুত 

কি মালের পরিমাণ হাস, জমির' উৎপাদিকাশক্তির ক্ষয় ইত্যাদি। 
বাদ দিতে হইবে (মোট জাতীয় উৎপার্ধন হইতে সংশ্লিষ্ট বংসরে মুলধনের যে অবচয় 

বা বিনাশ ঘটিয়াছে তাহ। বাদ দিলে যাহ পাওয়া যাইবে তাহাই 
হইল নীট জাতীয় উৎপাদন (০ 50100915100 বা সংক্ষেপে বাবি6) 99 

(মোট জাতীয় উৎপাদন ও নীট জাতীয় উৎপাদনের অর্থমূল্যের সমষ্টির হিসাব 
বাজার-দামে (80 1191006 11095) অথবা উত্পাদনের উপাদানসমূহের দামের 

বাজার-দাম এবং হিসাবে (৪ 28০00 0০65 ) করা যাইতে পারে 1) যখন 

উৎপাদনের উপাদান- বাজার-দাঁমে হিসাব করা হয় তখন পরোক্ষ করকে উহার অন্তভূক্ত 
সমূহের দবাষের হিসাবে করা হয়; এই পরোক্ষ কর সরকারের হস্তেই যায়, উৎপাদনের 

জাতী উৎপাদন. উপাদানসমুহের মধ্যে আয় হিসাবে বর্টিত হয় না। অনেক 
সময় এই পরোক্ষ করকে বাদ দিয়া অর্থাৎ জমির মালিক শ্রমিক প্রতৃতি যাহ! পায় 
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তাহার ভিত্তিতে জাতীয় উৎপাদনের অর্থমূল্যের হিসাব করা হয়। স্থৃতরাঁং দেখ 
যাইতেছে[বাজার-দামের হিসাবে মোট ব। নীট জাতীয় উৎপাদন €3::999 ০0 ০ 

90002] 0100000 26 71811566 711099 ) এবং উৎপাদনের উপাদানসমূহের 

দামের হিসাবে মোট ব। নীট জাতীয় আয় (02095 ০0: 5 [881019] 710086% 

8 2০6০৫ 19105 ) এই দুইভাবে দাতীয় উৎপাদ্নকে দেখ। যাইতে পারে 1) 

সোট জাতীয় উত্পাদন 
01055 1/101৬81, সিব00000ো বা 01 

হুইতে মূলধনের অবপুণ্তি বা, বিনাশ বাদ দিলে পাওয়া যায় 

স্নট জাতীয় উৎপাদন 
161 11018863000 বা 

খ। আয়মুমারি পদ্ধতি (02585. ০0£ 11)002969 1$066100 ) : 
অর্থবিষ্ভার ভাষায় আদ্-পদ্ধতি “আয়ক্্মারি পদ্ধতি (0213505০0৫6 [1)0017093 

[1০07০ ) বা “উৎপাদনের উপাদানসমূহের আয়সমষ্টি, (৪০৫০:- 
১৮০৭৯৯০ 2৪772057008] ) নামে অভিহিত। ইহাকে উৎপাঞ্জনের 

উপাদ্দানসমূহের আয়সম্টি বল! হয়, কারণ ব্যক্তির আয়ের হিসাব 
ব্যক্তিগত দ্বিক হইতে ন] দেখিস উৎপাদনে অংশগ্রহণের দিক হইতেই দেখ! হয়।, 
স্বতরাঁং উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের যে-বাধিক অর্থ-আঁয় হয় তাহারই সমষ্টি গণর্নী 
জাতীয় আয় নির্ধারণ কর। হয়। 

উৎপাদনের উপাদানসযূহের আয় বলিতে বুঝায়--(১) মজুরি বেতন ও ভাতা; 
(২) ঈকল প্রকার ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের নীট আয় ; /১7৮৭১৬০- 

এইভাবে অর্থ-আয়ের হিসাব সম্পর্কে কতকগুলি সতর্কতা অবলম্বন করিতে 
প্রথমত, হস্তাস্তরপাওনা ( 0809 0857761/65 ) যেন জাতীয় আয়ের অন্ততু-ক্তি 

- না হয় তাহা দেখিতে হইবে। যেমন, কোন ব্যক্তি তাহার 
উৎপাছনের উপাদানের উপার্জন হইতে কোন আত্মীয়কে বাবেক ১০* টাকা করিয়। 
সময় সতর্চত। সাহাষ্য করিলে আত্মীয়ের এ সাহায্যন্বরপ প্রাপ্তি ১** টাকা 

জাতীয় আয়ের অস্ততুক্ত হইবে না! কারণ, উহ! কোন 
বউৎপাদনকার্ষের ফলে অজিত হয় নাই, একজনের নিকট হইতে অপর একজনের নিকট 
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হস্তান্তরিত হইয়াছে মাত্র। একই কারণে সরকার হইতে উদ্বান্ত প্রভৃতিকে ব| 
দুভিক্ষের সময় অর্থসাহায্য কর! হইলে তাহ জাতীয় আয়ের অংশ হিসাবে গণ্য হইবে 

না। আবার সরকার যুদ্ধের জন্য যে-ঝণ গ্রহণ করে তাহার জন্য 

রা তা যে-সদ দেওয়া হয় তাহাও জাতীয় আয়ের অস্ততূক্তি হয় না। 
কারণ হিসাবে বল। হয় যে কোন 'উৎপাদনশাল কার্ষের জন্য” ইহ 

দেওয়া হয় না। স্তরাং(কোন আয় উৎপাদনকার্ষে অংএগ্রহণ্রে জন্য অজিত ন! 
হইলে তাহাকে জাতীয় আয়ের অংশ হিসাবে গ্রহণ করা হইবে না।১ 

অপরদিকে কিন্তু কতকগুলি অর্থ-আয় যাহাতে জাতীয় আয়ের অস্তভূক্তি হয় 
সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে । ব্যবসায়-প্রতিষ্টনের মুনাফার কোন অংশ সংরক্ষিত 
তহবিলে জম। হইলে উহাকে জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরিতে হইবে । মালিকের নিজস্ব 

জমি শরম প্রভৃতি উপাদানের আয়কে জাতীয় আয়ের অন্ততুক্তি করিতে হইবে। 

ইহা ছাড়া সরকারী উদ্ঠোগাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের যে-মুনাফ। হয় 
কোন কতোইবে অথবা রাষ্ট্াধীন সম্পত্তি হইতে যে-আয় হয় তাহাকে মোট জাতীয় 

আয়ের হিসাবের মধ্যে ধরা হয়। উৎপাদক তাহার উৎপন্ন দ্রব্য 
নিজে ভোগ করিলে উহা জাতীয় আয়ের অংশ হিসাবে গণ্য করা হইবে কি না, 
সে-সম্পর্কে মতভেদ আছে। তবে জাতীয় উত্পাদনের (1561022] 610900০) 

অশহিসাবে উহা ধর। হইলে আয়-পদ্ধতিতে (117007765 [২০০7%20 ) উহাকে 

গণনা করিতে হইবে । এ-বিষয়ে পূর্বেই আলোচন। করা হইয়াছে (২৮৮২৯ পৃষ্ঠ )। 
ইহার পর প্রশ্ন উঠে, সরকারের কর-রাজন্বের কোন্ কোন্টিকে জাতীয়* আয়ের 

অন্তভূক্ত করা হইবে? আয়করের মত প্রতক্ষ কর ভইতে সরকারের যে-আয় 
হয় তাহা ব্যক্তির আয়ের মধ্যেই ধর। হয় , স্ৃতরাং উহাকে আর 

কোন্ কোন্ কব-বাজন্ব দ্বিতীয়বার গণনা করা হয় না। যৌথ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের 
রি ৬ (70180 ১6০০ 000008175 ) মুনাফার একাংশ কর হিসাবে 

* সরকারের হস্তে যায়। স্থৃতরাং যৌথ প্রতিষ্ঠানের মুনাফা যদি 
কর দেওয়ার পর গণনা কর] হয় তাহা হইলে করকে জাতীয় আয়ের অস্তভূ্ত 
করিতে হইবে, আর যদ্দি যৌথ প্রতিষ্ঠানের সমস্ত মুনাফা কর না দিয়াই একেবারে 
গণনা কর! হয় তাহা হইলে করকে পৃথকভাবে ধর! হইবে না। (বাণিজ্যশুক্ অস্ত:শ্ুন্ 
বিক্রয়কর প্রভৃতি পরোক্ষ কর হইতেও সরকারের আয় হয়। কিন্তু এই আয় কোন 
উৎপাদনকার্ধের ফুলে অজিত" হয় না এবং করপ্রদানকারীটির হস্তে থাকিবার সময়েই 

একুবার গণন! কর! হইয়! থাকে বলিয়। এই সকল পরোক্ষ করকে বাদ দিয়াই জাতীয় 
আয়ের পরিমাপ করা হইয়া! থাকে) তবে অনেকের মতে, আয়-পদ্ধতিতে ও উৎপাদন- 
পদ্ধতিতে হিসাবের মধ্যে সমতা৷ রক্ষ। করিবার জন্য আয়-পদ্ধতিতে জাতীয় আয় গণনা 

করিবার সময় মজুরি ও উৎপাদনের অন্তান্ত উপাদানের আয়ের সহিত সমন্ত পরোক্ষ 
১, স897091 25090259 19 ** 406 ৪] 01 81] 7918020%]  80001098 28/960 090%% 
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৩২ অর্থবিষ্ভার ভূমিকা 

করকে যোগ দিতে হইবে ।১ কিন্ত মনে রাখিতে হইবে ষে, উৎপার্দন-পদ্ধতিকে যখন 
নীট জাতীয় উৎপাদনের পরিমাপ উৎপাদনের উপাদানসমূহের মূল্যের হিসাবে (৩৫ 
200791 72:০0006 ৪6 796601 005 ) করা হয় তখন পরোক্ষ করকে যোগ না 

দিলেই উৎপাদনের উপাদ্ানসমূতের আয়ের (খাজন। মজুরি প্রভৃতি ) সমষ্টি হিসাবে 
জাতীয় আয় এব" নীট জাতীয় উৎপ|দ্ন সমান হইবে। 

প্ররূত আয ও অর্থ-আয্ম : আয়-পদ্ধতিতে উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের 
উৎপার্দনকার্ধে অংশগ্রহণের ফলে যে অর্থ-আয় হয় তাহার সমষ্টি গণনা করিয়াই 

. জাতীয় আয় নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু এইভাবে অর্থের মাপ- 
প্রত আয়নার কাঠিতে জাতীয় আয় হিসাবের একটি অন্থবিধা আছে 

টাকাকড়ির নিজন্ব মূল্য পরিবর্তনশীল বলিয়! ইহাতে প্রকৃত 
জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইল কি না, তাহা নির্ধারণ কর! কঠিন হইয়া পড়ে। স্থৃতরাঁং 
প্রকৃতপক্ষে জাতীয় আয়ের ঠাস বা বৃদ্ধি ঘটিয়াছে কি না তাহার অনুসন্ধান করিতে 
হইলে উৎপাদন-পদ্ধতির ন্যায় এখানেও টাকাকডির মুল্যের হাসধৃদ্ধি পরিমাপ করিয়। 
আট্র অর্থমুল্যের সমষ্টির হিসাবকে স-শোধিত করিয়া লহতে হইবে । 

শ। ভোগ ও বিনিয্োগ পদ্ধতি (156 40010801101960) 17185 

[105০5619066 [ ০:08৮95 ] 7166,0 ) : কোন কোন ক্ষেত্রে জাতীয় আয়ের 

গণনায় ভোগ ও বিনিয়োগ পদ্ধতিও অবলহ্ছন কর যাইতে পারে। সুতরাং এই 

পদ্ধতিটিরও সংক্ষিপ্ত আলোচন। কর! প্রয়োজন । 
প্রীতি বৎসর দেশে উৎপাদনকার্ধের ফলে যে-আয় কৃষ্টি হয় তাহার অত ভে।গ্য- 

দ্রবা ও সেব। ক্রয়ে পায়িত হয়। ইহাকে সক্ষেপে ভোগ (০0735810061012 ) নল] 
হয়। যেমন, কোন ব্যক্তির বৎসরে ৬০০০ টাকা আয় হইলে সে হয়ত ৪০০০ টাক 
ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় করিতে এবং বাকী ২০০০ টাকা জমাইতে পারে। এই জমা 

টাকা সে আবার বিনিয়োগ করিতে পারে। এইভাবে দেশের সর্বক্ষেত্রে যে-বাধিক 
আয় য় তাহার একা” ভোগে এবং একাংশ বিনিয়োগকার্ধে নিধুক্ত হয়। স্বৃতরাং 
নির্দিষ্ট বৎসরে দেশে ভোগ্যব্রব্য ও সেবামূলক কার্ধ ক্রয় করিতে যে-পরিমাণ অর্থ 

ব্যয়িত হয় এবং যে-পরিমাণ অর্থ বিনিয়োজিত হইয়া মূলধন-সম্পদ 
বৎসরে মোট ভোগ- রৃদ্ধি করে তাহাদের যোগ দিলেই জাতীয় ব্যয়ের (186107891 

5 096125) হিসাব পাওয়া যায়। বিনিয়োগ (10525020210 ) 

বলিতে নীট বিনিয়োগকে (7086 10565000670) বুঝায়। 

অর্থাৎ, প্রত্যেক বৎসরে দেশের বাস্তব মূলধনের যে-নীট বৃদ্ধি ঘটে তাহাকেই বিনিয়োগ 
বলিয়া অভিহিত করা হয়। বৎসরের শেষে দেশের বাড়ীঘর কলকারখান। যন্ত্রপাতি 
প্রভৃতি বাস্তব মূলধনের মোট মূল্য হইতে বৎসরের প্রথমে দেশের বাস্তব মূলধনের 
মোট মৃল্যকে বাদ দিলেই নীট বিনিয়োগের হিসাব পাওয়া যায়। 

০০০০০ 
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জাতীয় আয় ও আধিক কল্যাণ ৩৩ 

নীট বিনিয়োগ শূন্য (2০) ব। ধনাত্মক (০51৮1৬2) বা খণাত্মক (72820155) 

হইতে পারে। যে-সমাঙ্জে নীট বিনিনোগ শূন্য সে-সমাঁজ স্থিতিশীল অর্থাৎ 
সে-সমাজের অর্থ-ব্যবস্থার অগ্রগতি বা অধোগতি কোনটাই হইতেছে না। এ দেশে 

মূলধনের রূদ্ধি বা হাস কোনটাই নাই, মাত্র অবস্থিত বাস্তব 
নীচ বিনিযোগ শৃদ্ধ বা মুলধনের ক্ষয়ক্ষতি বা অবচয় পূরণ কর। হইতেছে ; নীট জাতীয় 
কে উৎপাদন বা জাতীয় আযের সমস্টাই ভোগে ব্যয় হইয়] 

যাইতেছে । কিন্তু যে-সমাজ সম্প্রসারণশীল সে-সমাজে নীট 
বিনিয়োগ ধনাত্মক_ অর্থাৎ প্রতি বসব উচাব মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। 
স্বতই নীট জাতীয় উত্পাদন সমাজের মেট ভোগ হইতে অধিক । আবার কোন সম।জ 
উহার মূলধন ভাঙিন। খাইতে পারে । এন্ধপ সমাজে নীট বিনিয়োগ খণা আ্বক-_অর্থাৎ 
মূলধনের ক্ষঘক্ষতি বা অবচত্ন পূরণ কর! হইতেছে না। উহার নীট জাতীয় উৎপাদন 
অপেক্ষা উহার ভোগ অধিক । যূলধনের অবপৃতির ন্য (01 [09117091016 ০99169] 

180) যে-সম্পদ ব্যবহৃত হইত তাহা ভোগ্যন্্রব্য উৎপাদনে নিমোগ করা৷ হইতেছে। 
উপসংহার : পরিমাপ-পদ্ধতির আলোচনার শেষে এখন পুনরুল্পেখ করা যাইতে 

পারে যে, জাতীয় আয়কে যে-পদ্ধতিতেই পরিম।প কর। যাউক না কেন, ফল আমর 
একই পাইব, কারণ একই জিনিসকে তিনটি বিভিন্ন দিক হইতে দেখা! যাইবে । বৎসরে 
যে-পরিমাণ দ্রব্য ও সেবামূলক কার্ধ উৎপন্ন হম তাহাই ঠিক কবিষা দেয় দেশের ব্যক্তি- 

সমুদ্বা কতট। ভোগ ও বিনিঘে!গ করিতে পারিবে । যাহ! উত্পন্ন হর 
ড২পাদদন, আধ বা বাষ 
_ যেদিক হইতেই. (অর্থাৎ, উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান যাহ। উৎপাদন করে) তাহার 
দাতীয় আঘকে দেখা অর্থযুল্য-_অম মূলধন জমি ও সংগঠনের মধ্যে মন্ুরি সদ খাজনা ও 
ইউক নাকেনফল মুনাফা হিসাবে ভাগ হইয়! যায়।৯ স্থৃতরাং জাতীয় উৎপাদন 
একই পাওয়া যাইবে 

জাতীয় আগমনের সমন । আবার দেশের ব্যক্তিসমুদয় যাহা মজুরি 
স্থদ খাজন। ও মুনাফা! হিসাবে আম করে তাহা অ'শত ভোগ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে ব্যা করা 
হয় এবং অংশত বিনিয়োগ করা হঘ। স্কৃতরাং জাতীয় আঘ জাতীয় ব্যয়ের সমান । 
দেশের উৎপাদন, আয় ও ব্যয়ের সমতা বুঝাইবার জ্বগ্ঠ পরবর্তী পৃষ্ঠায় ছকটি দেওয়া হইল। 

পরবর্তী পৃষ্ঠার ছকটি হইতে দেখা যাইতেছে যে জাতীয় উৎপাদ্দন বা! উৎপন্ন ছুই 
ভাগে বিভক্ত : (ক) মৃলধন-ত্রব্য এবং (খ) ভোগ্যত্রব্য ও সেবা। মুলধন-দ্রব্য 
সঞ্চিত হয় এবং ভোগ্যব্রব্য ও সেবা ভেগ করা হয়। অপরদিকে জাতীয় আদের 
একাংশ বিনিয়োগ ও একাংশ ভোগ করা হস। এই বিনিয়োগ ও ভোগ উভষ 
মিলিয়াই হইল জাতীয় ব্যয় (138610708] 09095 )। 

জাতীয় উৎপাদন, জাতীয় আয় এবং জাতীয় ব্যয় যে পরস্পরের সমান তাহ 
বুঝাইবার জন্য আরও একটি সহজ উদ্দাহরণের সাহায্য লওয়া যাইতে পারে ।২ 

১, ১৮ 056 08 22860006902. 10090270060 609 06০0৪ 01 0০006610738 90091 6০ 
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২. প্রথম উদ্দাহরণের জন্য ২৬-২৭ পৃষ্ঠা দেখ। 

৩ [ 000. ] 



৩৪ অর্থবিদ্ার ভূমিকা 

ধরা যাউক, একটি নৃতন আবিষ্কৃত দ্বীপে ক খ গ ঘ ঙ এই পাচজন মাত্র লোক বাস 

করে এবং উহারা কেবল ধান উৎপাদন করে । এই পাঁচজনের মধ্যে দ্বীপের সমস্ত জমি 
ক-এর দখলে এবং একমাত্র খএরই গরু-লাঙল (যুলধন-দ্রব্য ) 

একটি সহজ উদাহৰণ আছে। কিন্তু থ নিজে চাষ করে না; গ ক-এর নিকট হইতে 

জমি এবং খ-এর নিকট হইতে গরু-লাঙল ভাডা লইয। সমস্ত জমিই চাষ করে। ঘ এবং 

ও দিনমজুর হিসাবে গ-এব কাছে কাজ করে । এ দ্বীপে টাকাকভিরও প্রচলন আছে। 

_ আতীয় উৎপন্ন_ 

ৃ 
১ ভোগ্যদ্রব্য ও সেবা 

| | 
, সঞ্চয় ভোগ 

& 

জাভীয় আয় বা জাতী বায় 

এখন দ্বীপের সমস্ত জমি হইতে যদি ১০০ €ইণ্টাল (১ কুইণ্টাল - ১০০কিলোগ্রাম ) 
ধান উৎপন্ন হয় এবং প্রতি কুইণ্টাল ধানের দাম যদি ৬ টাকা হয় তবে এ দ্বীপের 
“মোট” (8:০৪) জাতীয় উৎপাদন হইবে ৬০০ টাকা । ইহা হইতে বীজ ধানের 
জন্য এবং ভবিষ্যতে নৃত্ন গক-লাঙল কিনিবার জন্য ১০* টাকা! বাদ দিয়! রাখা হইলে 
“নীট? (796) জাতীয উৎপাদন হইবে ৫০০ টাকা। 

এই ৫** টাকাই কখগ ঘঙ-এর মধ্যে জমির মালিকানা,” মূলধন সরবরাহ, 
সংগঠন এবং শ্রমেব জন্য বটিত হইবে। স্থৃতরা* ৫০* টাক] হইল এ দ্বীপের জাতীয় 
আয় (796101791 [০0006 )। 

আবার ক খ গ ঘ ও এই ৫০ টাকার একাংশ ব্যয় ও একাংশ বিনিয়োগ করিবে । 

স্থতরাং ৫০০ টাকাই হইবে এঁ দ্বীপের জাতীষ ব্যয় ( 2801008] 086195 )। 

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও জাতী আজ (1170200900221 
1906 270 9010159117001786) : আমরা এতক্ষণ পর্যস্ত আস্তর্জাতিক বাণিজ্য 

বা লেনদেনের কথা ন। ধরিয়াই জাতীয় আযের আলোচন। করিয়াছি । এইভাবে কোন 
দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলিয়। ধরিয়া লইলে দেশের জাতীয় আয় স্বতই বৎসরে উৎপন্ন ভ্রব্য 
ও সেবামূলক কার্ধাদির অর্থযূল্যের সমষ্টি বা উৎপাদনের উপাদানসযূহের আয়সম্ি 
হইবে। কিন্ত কোন দেশই আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় ; অল্পবিষ্তর প্রত্যেক দেশই পৃথিবীর 
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অন্তান্য দেশের সহিত বাণিজ্যস্ত্রে আবদ্ধ। এই আস্তর্জাতিক বাণিজ্য জাতীয় আষ 
নির্ধারণে কতকট। জটিলতার স্ট্টি করে। কোন দেশের জাতীয় আয় পরিমাপের 
সময় এ দেশের আমদানি, রপ্তানি, বিদেশকে দেয় লভ্যাংশ ও হুদ, বিদেশ হইতে প্রাপ্ত 
লভ্যাংশ ও সুদ প্রভৃতির কথ! বিচার করিয়া চলিতে হইবে । যর্দিকোন দেশে 
বিদেশীদের জমিজায়গা থাকে তবে উহার খাজনা! বিদেশের জাতীয় আয়ের অংশ, 
লি দেশের জাতীয় আয়ের অংশ নয়। বিদেশীদের যদি দেশের শিল্পে 

দেনাপাওনার হিসাব অংশ থাকে তাহা হইলে বিদেশীদের লভ্যাংশ বিদেশের জাতীয় 
ধরিয়া জাতীয় আয় আয়ের অংশ, দেশের জাতীয় আয়ের অন্তভূক্ত নয়। দ্বেশীয়রা 
গণনা কবিতে হইবে বিদেশে সরকারী খণপত্রে (€0৬61010)61)6 70295) যে- 

টাকাকড়ি নিয়োগ করিয়! থাকে তাহার সুদ দেশের জাতীয় আয়ের অন্তভু-ক্ত। 
বিদেশী জাহাজ, বীমা কোম্পানী, ব্যাংক প্রভৃতির ব্যবহারের জন্য বিদেশের পান! 
মিটাইতে হয় । বিদেশে ভ্রমণকারী দেঁশীয়দের খরচ হিসাবে বিদেশের প্রাপ্য পরিশোধ 
করিতে হয়। এই সকল খাঁতে বিদেশের যেমন প্রাপ্য হয় তেমনি আবার দেশের 

বিদ্বেশের নিকট প্রাপ্য থাকে । জাতীয় আয় পরিমাপের সময় দেখিতে হইবে বিভিন্ন 
খাতে বিদেশের প্রাপ্য কত ও বিদেশের নিকট দেশের প্রাপ্য কত। যদি দেশের 
প্রাপ্য বিদেশের প্রাপ্যের তুলনায় অধিক হয় তবে এ উদ্ত্বাংশকে জাতীয় আয়ের 
অন্তভূক্ত কর! হইবে। অপরপক্ষে বিদেশের প্রাপ্যের পরিমাণ দেশের প্রাপ্যের 
তুলনায় অধিক হইলে জাতীয় আয় হইতে এ উদ্তাংখকে বাদ দিতে হইবে । 

হথাশপিছছে আক্ম (281 ০9/০2%৫, 1900100 ) : দেশের সমগ্র জন- 

'সংখ্যার মধ্যে নিদিষ্ট বৎসরের জাতীয় আয়কে সমানভাগে ভাগ করির। দিলে মাথাপিষ্থ 
যতট। করিয়া পড়ে তাহাকেই এ বৎসরের “মাথাপিছু জাতীয় আয়” 

80580 (0০9 02৮2 286102091 [10০0096 ) বলা হয়-_অর্থাৎ 

মাথাপিছু আর হইল দেশের লোকের গড় আয়। উদাহরণন্ববপ, 
১৯৭১-৭২ সালে আমাদের দেশে মোট জাতীয় আয় ছিল প্রায় ২০,০৩৩ কোটি টাকা১ 

এবং লোকসংখ্যা ছিল ৫৫ কোটির মত। স্থতরাং মাথাপিছু আয় বা গড় আয় ছিল 
মাত্র ৩৪৫ টাঁকা বা মাসিক ২৯ টাকারও কম। 

মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধিই দেশের জীবনযাত্রার মানের সম্প্রসারণের নির্দেশক, জাতীয় 
আয়ের বৃদ্ধি নহে। ইহার কারণ হইল, জাতীয় আয় যে-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে মাথাপিছু 

আয় যে ততটাই বাড়িবে এমন কোন কথ! নাই। জাতীয় আয় 
মাখাপিছ আম বৃদ্ধি পাইলে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির পরিবর্তে হ্াসও পাইতে গারে। 

উদাহরণস্বরূপ, আমাদের দেশে ১৯৫৮-৫৯ সালের তুলনায় ১৯৫৯- 

৬* সালে জাতীয় আয় ৭* কোটি টাকার মত বাড়িয়াছিল, কিন্তু অন্থপাত অপেক্ষা 
জনসংখ্যার অধিক বৃদ্ধির দক্ন মাথাপিছু আয় ২৯৪ টাকা হইতে কমিয়! ২৯২ টাকায় 
ধাড়াইয়াছিল। আবার আমাদের অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার প্রথম পনর বৎসরে 

১, স্থির মূলোর (&$ ০00888106 29 07099 ব1 ১৯৬০-৬১ সালের দামের ভিত্তিতে হিসাব । 
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( ১৯৫১-৬৬ সাল ) জাতীয় আয়ের মোট বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল প্রায় শতকরা ৬৪ ভাগ, কিন্তু 
জনসংখ্যাবুদ্ধির দরুন মাথাপিছু আয় বাড়িয়াছিল মাত্র শতকরা ২৬ ভাগ। স্থতরাং 
জাতীয় আষের বিশ্লেষণে মাথাপিছু আমের হ্রাসবৃদ্ধি নির্ধারণ কর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 

জাতীন্মস আম্ম পল্লিষ্মাপেন্প অন্জছি্ধ। (10168591065 ০৫ 
1/0285111175 0০ 1396102091 [7700296 ) : ইতিপূর্বেই জাতীয় আর পরিমাপ- 
পদ্ধতির আলোচন। প্রসংগেই পরিমাপের প্রায় সকল অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিগাছি। এখন সংক্ষেপে উহাদের পুনরুল্লেখ কর] হইতেছে । প্রথমত, তথ্যাদির 
১। নিশুবষে।গ অসম্পূর্ণতার জন্য জাতী আয় সঠিকভাবে নির্ণয় করা কঠিন হইয়। 

তথ্যাদিব অভাব পড়ে। ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে এই অস্থবিধা বিশেষভাবে 
অন্থৃভূত হয়। যেমন, ভারতে কৃষিজ উৎপাদনের পরিস খ্যান, উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানসমূহের 
তথ্যার্দি, জনসাধারণের ব্যয় ও বিনিয়োগ প্রভৃতি সম্পর্কে সম্পুণ তথ্যাদি পাওয়। ছুফর । 

দ্বিতীয়ত, জাতীয় আয়ের আর একটি অস্থৃবিধ! হইল ছিতীয়বার গণনার সম্ভাবন|। 
আমর এ-বিষষে আলোচনা করিয। দেখিয়াছি যে, জাতীয় 

রর আষ পরিমাপের সময় একই জিনিস একাধিকবার গণনা কর! 
চলিবে না। 

তৃতীঘত, জাতীয় আয় অর্থমূলোোর হিসাবে কর! হয়। স্থুতবাং যাহ! অর্থের পরিবতে 
বিক্রীত হয় তাহার মূল্য সহজেই পাওর! যান । কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, অনেক গুরুত্ব- 

পূর্ণ সেবামূলক কার্য আছে যাহা অর্থের পরিবর্তে হস্তাস্তরিত হয় 
৩। অনেক গুস্জপু রঃ 
সেবামণক কাধেব না। আবার ভারতের ন্যাষ স্বল্পোন্নত দেশে অনেক ভ্রব্যই বাজারে 
অর্থমূলা নিধাখণ অর্থের বিনিমগে বিক্রীত হয় না। যেমন, রুষক উৎপন্ন দ্রব্যের 
কৰা কঠিন একাংশ নিদেই ভোগ করে » অথবা! অনেক ক্ষেত্রে সরাসরি দ্রব্য- 
বিনিময় চলে । এ-অবস্থায় অর্থমূল্যে জাতীয় আঘ সঠিকভাবে নির্ধারণ কর। কঠিন। 

চতুর্থত, অর্থমূল্যে জাতীয় আঘ পরিমাপের আর একটি অস্থবিধ! হইল অর্থের নিজন্ব 
মূল্য পরিবতিত হইন্সা থাঁকে। মুদ্রাম্কীতির ফলে ভ্রব্যমূল্য ও 

রা টিক উৎপার্দনের উপাদানসমূহের অর্থ-আয় বৃদ্ধি পাইতে পারে, কিন্তু, 
প্রকুতপক্ষে জাতীয় আয়ের কোন পরিবর্তন নাও ঘটিতে পারে । 

পঞ্চমত, অর্থমূল্যে জাতীয় আয পরিমাপ করার ফলে কতকগুলি অসামপ্রস্তের টি 
৫ | অর্থমূলো নির্ধাণিত হইতে পারে। যেমন, কোন ব্যক্তি নিজের জুতা নিজেই পরিষ্কার 
জাতীয় আযের করিলে ও কালি দ্দিলে তাহা জাতীয় আয়ের অস্তভূক্তি হয় না, 
অসাম কিন্তু মুচিকে দিয়] এ কার্য করাইলে জাতীয় আয় অর্থমূল্যে বাড়িয়া 
ষায়। আসলে কিন্ত জাতীয় আরের কোন পরিবর্তন সাধিত হয় ন|। 

ষষ্ঠত, কোন ত্রব্য বা সেবামূলক কার্ধের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাইতে পারে অথচ দাম 
৬ ভরবয বা সেবামূলক পূর্বের মৃতই থাকিতে পারে। এ-অবস্থায় আসলে জাতীয় 
কার্ধের উৎকর্ষতা আয় বৃদ্ধি পাইলেও অর্থযুল্যে জাতীয় আয় অপরিবতিত 
পরিমাপ করা কঠিন থাকিয়। যায়। 



জাতীয় আয় ও আধিক কল্যাণ ৩৭ 

সগ্তমত, সরকারী আয়ব্যয়ের জন্যও জাতীয় আয়ের হিসাবে জটিলতার শবষ্টি হয়। 
মোটামুটিভাবে সরকার তিন ধরনের কার্ধের জন্য বায় করে-_(ক) আইন ও শাস্তিশংখলা 
৭। সরকারী আয়বায় এবং প্রতিরক্ষা ; (খ) সমাজ-কল্যাণকর কার্ধাদি ; (গ) যুদ্ধের জন্য 
ডিন হিসাবে জাতীয় খণের সুদ । অপরপক্ষে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর হইতে 

সরকারের আয় হয়। এই মকল বিষণকে জাতীয় আয়ের হিসাবের 
মধ্যে কিভাবে আনিতে হইবে তাহার আলোচন। পূর্বেই করিম্নাছি। 

অষ্টমত, কোন দেশই আজ হ্বয়*সম্পুর্ণ নঘ। প্রত্যেক দেশ অন্যান্ত দেশের সহিত 
৮। আস্তজ্জাতিক বাণিজাক্তত্রে আবদ্ধ। জাতীয় আয় হিসাবের সময় বহির্বাণিজ্যের 
আত কথা ধরিরা জাতীগ আয় পরিমাপ করিতে হয়। এইজন্য কোন দেশ 

৭. যে-সকল জনা ও সেবামূলক কার্ধ রপ্তানি ও আমদানি করে তাহার 
হিসাব করিনা উদ্তাংশকে এ দেশের জাতীয় আয়ের মধ্যে গণন। করিতে হইবে । 

জাতীন্ম আম্ব বিশ্লেলণেক্র লাখন্িভা (061165 ০৫ টির 
10108] 118001706 4১103155915 ) : জাতীয় আম বিশ্রেষণের গুরুত্ব সম্বন্ধে প্রথমেই 
রিতা বল! হইয়াছে ষে, একমাত্র ইহ দ্ারাই কোন দেশের আথিক অবস্থা 
আিক কলাণের . সথন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করা সম্ভবপর হয়। আথিক অবস্থার অন্যতম 
মাপকাঠি আংগিক উপদান হইল আঘথিক কল্যাণ। সুতরাং জাতীয় আয় 

আথিক কল্যাণেরও মাপকাঠি । বপ্তত, জাতীয় আয় আধিক 
কল্যাণের বাস্তব প্রতিৰ্তি (০৮1০০৮৬০ ০05101021) 1 অবশ্ট এইভাবে আথিক 
কল্যাণের পরিমাপ সকল সময় নিরাপদ নভে । উদ্দাহরণশ্বৰপ, হীন স্বাস্থ্যসম্পন্ধ জাতির . 
পক্ষে জাতীয় আয়ের একটা মোট। অংশ ডাক্তার ও ই্মধপত্রার্দিতেই ব্যয় করা 
স্বাভাবিক । এই অবস্থার আথিক কল্যাণ যতট! বৃদ্ধি পাইতে পারিত ততটা সম্ভব 

হয় না। আবার কোন দেশে বিশুখলা ও অরাজকতা অনবরত 
এপার অব লাগিয়া থাকিলে নিরাপত্তার জন্য “পুলিসী বায়” অধিক হইবে। 

» ইহার ফলে জাতীয় আয় জনসাধারণের কল্যাণসাধনে পরিপূর্ণভাবে 
নিয়োজিত হইতে পারিবে না । যাহা হউক, অর্থধিগ্যার অন্যতম সাধারণ অন্্মানের 
উপর নির্ভর করিয়। বল! যাঁর, অন্যান্য প্িষয় অপরিবর্তিত থাকিলে জাতীয় আয়ের 
বৃদ্ধি আথিক কল্যাণেরও বৃদ্ধিসাধন করিবে । 

দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান আথিক অবস্থার আর একটি দিক। স্থৃতরাঁং 
জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ হইতে-_অর্থাৎ জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি প্রভৃতি 
দাহ হইতে-_-জনগণের জীবনধারথের প্ররুত মান কি, তাহা বুঝা যায়। 
হইতে জীবনযাত্রার. জীবনযাত্রার মান উচ্চ হইলে এরূপ সমাজকে বল! হয় বিত্তশালী 
মান নির্ধারণ কর! যার সমাজ (28001 50০16 ), আর প্রাকৃতিক এশর্য সত্বেও যদি 

জীবনযাত্রার মান নিম্ন হয় তবে তাহা অর্থ নৈতিক আক্ষতারই 
( 8০01501010 175690121)05 ) পরিচায়ক ।১ 

১, মি৪610208%] [70000286  4200890153 6086 60015070016 08:000008098 01 05৪ আ)019 
90990.005.৮ 9800618022 



৩৮ অর্থবিগ্ভার ভূমিকা! 

তৃতীয়ত, দেশের অর্থ নৈতিক প্রসারের গতি কোন্ দিকে এবং উহা কাম্য কি নাঁ_ 
৩। জাতীয় আরব তাহা জাতীয় আ:সংক্রাস্ত পরিসংখ্যান হইতে নির্ধারণ করা 
বিশ্লেষণ হইতে অর্থ. যাইতে পারে | জাতীয় আগের পরিসংখ্যান হইতেই দেশের অর্থ- 
জি সম্ঘধে ব্যবস্থার ক্রুটিবিচ্যুতি ধরা পড়ে এবং উহাদের অপসারণের ব্যবস্থা 

করা সব হয়। 

চতুর্থত, অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার পক্ষে জাতীয় আয়সংক্রাস্ত তথ্যাদি অপরিহার্য । 
'ভরতের জাতীয় আমর কমিটির (৪010181 [1000106 (00100701656 ) ভাষায় 

৪। অর্থনৈতিক. বলা যান, “জাতীয় আরস'ক্রাস্ত পরিসংখ্যান হইতে সমগ্র অর্থ- 
পরিকল্পনা পক্ষে ব্যবস্থ। এনং উহার বিভিন্ন অংশের অবস্থ। ও সম্পর্কের সাধারণ 
জাতীয় আয়ের বপ আমাদের কাছে ধরা পড়ে ।” অর্থ-ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
বিশেষণ এপধিথাষ.. বিনিগোজিত যূলধনের পরিমাণ কি, বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদনের 
হার কি, বিভিন্ন শ্রেণীর বিনিঘোগ কতটা, ইত্যার্দি বিভিন্ন বিষয়ের বিশ্লেষণ করি! 
অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা, করনীতি, শুক্ধনীতি প্রভৃতি নির্ধারণ করা হর। 

পরিশেষে, জাতীয় আনস-ক্রান্ত পরিসংখ্যান বিভিন্ন দেশের মধ্যে সভ্যতার পর্যায় ও 
৫1 বিভিন্ন দেশেব. জীবনযাত্রার মানের তুলনামূলক বিচার করিতে স্ায়তা করে । 
জীবনযাত্রার মানেন কিন্তু আন্তর্জাতিক তুলনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ছুই দেশের অর্থ- 
মধ্যে তুলনা কবাযাষ ব্যবস্থায় অর্থের মাধ্যমে কাজকর্ম কতদূর পরিচালিত হয়, যুল্য- 
স্তর (111০6 16৮০] ) কি, জীবনযাত্রার প্রণালী কি, ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য 

রাখিতে হইবে । এই সমস্ত বিষয়ে বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিভিন্নত। থাকায় অনেকে 
অনেকে অবশ্ঠ এই আন্তর্জাতিক তুলনার উপযোগিতা। সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন। 
সন্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ ভক্টর বাউলি (101. 8০৬1৮ ) বলেন, “ছুই দেশের মধ্যে 

বি সংখ্যান্চক তুলনা নিশ্চিতভাবে করা যায় কি না, সে-সন্বন্ধে 
সন্দেহের বিশেষ অবকাশ রহিঞাছে।” 

জাতীম্্র হিতা (1175 8200081 4০০০০05 ) : স্বল্পোন্নত 
দেশসমূহের (210027:06৬2101960 ০08130:169) ক্ষেত্রে জাতীয় আয়ের পরিমাপ ব্যাপারে 

একমাত্র উৎ্পাদনক্থমারি পদ্ধতিই গ্রহণযোগ্য, ' কারণ এই সকল দেশে নির্ভরযোগ্য 
পরিসংখ্যানের অভাঁব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু উন্নত 

আদ দেশসমূহে তথ্যাদি অপ্রতুল নহে বা উহাদের সংগ্রহকার্য কঠিন নহে 
বলিয়া সাধারণত জাতীয় হিসাবের (17861008] 8০০০001369 ) 

মাধ্যমেই জাতীয় আয় গণন| কর] হয় । এই পদ্ধতিতে মোট উৎপার্দন, মোট আয় এবং 
মোট ব্যয় ও ভোগের সমন্বয়ে একটি পূর্ণাংগ চিত্র প্রদ[নের প্রচেষ্টা কর! হয়। 

জাতীয় হিসাব প্রস্তত করিবার জন্য সাধারণত সমস্ত পরিবারের আয়ব্যয়ের 
হিসাব, সামশ্রিকভাবে বেসরকারী উদ্যোগের (00180 9৪০৫০: ) ক্ষেত্রের আয়- 

ব্যয়ের হিসাব এবং সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের মোট আয়বায়ের হিসাব প্রস্তত 



আধিক কল্যাণের নৃতন মাপকাঠি ৩৯ 

করা হপন। তছুপরি ইহার সহিত থাকে মোট বিনিয়োগ এবং বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে 
বিহার লেনদেনের উদ্বত্ত। ইহার ফলে জাতীয় আয়ের সামগ্রিক এবং 
করেটবিহীন নহে পৃথক পৃথক দিকের স্স্পষ্ট চিত্র পাওয়। যায়। কিন্ত ষে-লেনদেনকার্ষ 

অর্থের মাধ্যমে সম্পার্দিত হা না তাহা জাতীয় হিসাবে ঠিকমত 
প্রতিফলিত হইতে পারে ন৷ বলিয়া এই পদ্ধতিও ক্রটিবিহীন নয়। 

হক্ষিগুতসাল্ 
জাতীয় আয় অর্থবিদ্যার অন্যতম গুরুত্তপুর্ন ধারণ|। ইহার বিগ্লেষণের মাধ্যমেই কোন দেশের 

অর্থ নৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে সু্পষ্ট ধরণ! কর। যায়। 

জাতীয় আযঘকে তিন দিক হইতে দেখা যাইতে পারে। ফলে উহ্ভার গণনার পদ্ধতিও তিনটি ঃ 
(ক। উৎপাদনন্থম।রি পদ্ধতি, (খ। ।আয়ক্রমারি পদ্ধতি, এবং (গ) ভোগ ও বিনিয়োগ পদ্ধতি । 

অনুশীলনী 
1,70]1)0 09১৮ ৮ 6০ £৪৮ ৮ 8০1) খো] 77100721001 0170 00032011010 110 ০8 00৮0৮ 19 

09 46067 00511৭7 ০৭৮77760301 16৭ 50001 11)00206,” [01911727000 10010569 

(1) 01106 11006150903 01 9861170261))0 0100 5670108)1 [70037)0 01 9 0070110]-, 

[ “কোন দেশের অর্থ-বাবস্থার চিন সাধারণ পরিচয় পাইবাব প্রকৃষ্ট উপায় হইল এ দেশের জাতীয় 

আধের বিশদ পর্যালোচনা কর।1” কোন দেশের জাতীয় আয় হিসাব করিবার বিভিন্ন পদ্ধতির সংক্ষেপে 
নির্দেশ এবং ব্যাখ্যা কর । ] 

(উত্তরের প্রথম অংশের জন্য ১৫-২৬ ও ৩৭-৩৮ পৃষ্ঠা এব" দ্বিতীয় অংশের জন্য ২৭-২৯, ৩০-৩২ ও 
৩১-৩৪ পুষ্ঠ। ) 

9. 17527771010 070 81615170809 01 17001 10901000 03610900580. 6151, 659. চপ 

01751)60096159075 18১৮ 12085 100 20017৮80. 107 17299১17011) 60 86107091 17)901709 ০: ৪ 

00011000, 

[ জাতীয় আয় বিগ্েষণের তাৎপম ( উদ্দেশ্য ) বর্ণনা কর এবং কোন দেশের জাতীয় আয় গণনায় যে যে 

পদ্ধতি অবলম্বন করা হুইয় থাকে তাহাদের ব্যাখ্যা কর। ] (৩৭-৩৮ এবং ১৭-২৯, ৩০-৩২ ও ৩২-৩৪ পৃষ্ঠা) 

আধিক কল্যাণের নুতন মাপকাঠি 
€ (টা 340৫; 0 ছ:0001470 

ভা) 

এতদ্দিন পর্যস্ত মোট (বা নীট) জাতীয় আয়ের পরিমাণকেই অর্থ-ব্যবস্থার 
সার্থকতার মাপকাঠি বলিয়! ধরা হইত- যে-দেশের জাতীয় আয়ের পরিমাণ যত অধিক 
সামগ্রিকভাবে সেই দেশের লোকের আথিক কল্যাণ (2০0001910 /1০15916 )-- 

অর্থাৎ স্থখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পরিমাণ তত বেশী বলিয়। অনুমান করা হইত। ফলে জাতীয় 
আয়ের উত্তরোত্তর পরিমাণবৃদ্ধিই হইয়। দীঁড়াইয়াছিল ব্যবহারিক অর্থবিদ্ার লক্ষ্য । এই 
বাবহারিক অর্থবিস্ক! যে “ন্প্রমারণমূলক দ্র্মবিষ্ঠা” ((80ক$% 2০999006059 ) নামে 



৪০ অর্থবিগ্ভার ভূমিকা 

অভিহিত তাহা আমরা দেখিয়াছি (৮ পৃষ্ঠা )। অতি সাম্প্রতিক কালে কিন্তু বিষয়টি 
বিশেষ বিতর্কমূলক হইয়। উঠিদ্রাছে__ মোট (বা নীট ) জাতীয় আয়ের পরিমাণকেই 
আথিক কল্যাণের মাপকাঠি বলিয়। গ্রহণ কর। যায় কি ন। এবং ফলে জাতীয় আয়ের 
পরিমাশবুদ্ধিই অর্খ-ব্যবস্থার লক্ষ্য কি না, ইহা! লইয় সন্দেহের 5ষ্টি হইরাছে। 

বিতর্কের স্চনা করেন ১৯৭২ সালে ইঘ্রেল (৪1০) বিশ্ববিদ্ভালযঘের ছ্ুইজন অধ্যাপক 
উইলিয়।ম নর্ডঃউস ( ৬/1111970 73010179585 ) এবং ছ্েমস টবিন (87065 

7:01) )। পরে ধারণাটিকে পরিল্ফুট করেন অধ্যাপক শ্তামুয়েলসন | হহাদের মতে, 
মোট জাতীয় উৎপন্নের পরিমাণ ব। জাতীম্র আয়কে আখিক কল্যাণের মাপকাঠি 
বলিয়! মনে কর। কুল। আগিক সমুদ্ধি ও জাতীয় আয়ব্দ্দির দরুন উপভোগের 

নিত্যনৃ্তন উপকরণ বৃদ্ধি পাইতেছে-__নিত্যনৃতন সহর ও নগরাঞ্চল গড়িয়া! উঠিতেছে 
সত্য, কিন্ত মানব-্ল্যাণের দিক দিষ। জাতীয় উৎপনের এই বস্তগত (009206119] ) 

এব" পরিম।ণগত (৫8106108615 ) দিক নিচার করিলেই চলিবে 

রে ০4 না, গুণগত ((1881108055 ) ধিকও বিচার করিতে হইবে । 

এই কারণেই আখিক কল্যাণের পরিমাপ (1১2৪50]6 ০৫ [০01000710 ভ/০1915 ) 

অথবা স্তামুয়েলসনের ভাষায় “নীট অথনৈতিক কল্যাণের (বিচ ছ.০০)020$0 
ড/212916 [৬] ) ধারণ! অর্থনীতিবিদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। 

এই ধারণ! অনুসারে মোট জাতীর উৎপন্নকে বিভিন্নভাবে সংশে'ধিত করিয়া নীট 
আঘথিক কল্যাণ কতটা বুদ্ধি বা হাস পাইল তাহার পরিমাপ করিতে হইবে । প্রথমত, 
আমরা স।ধারণত এমন অনেক বিষয়কেই মোট জাতীয় উৎপন্ের অস্তভূক্ত করি ন৷ যাহা 
প্রকৃত কল্যাণের স্থচক। যেমন, এমন হইতে পারে যে অনেকে অবসর উপভোগের 
জন্া কার্ষের সমণ কমাইয়! দিতে পারে । এখন গতানুগতিক পদ্ধতিতে মোট জাতীয় 
উৎপন্নের হিসাব কর! হইলে উহার পরিমাণ হ্রাস পাইয়াঁছে বলিয়। ধরিতে হইবে । কিন্ত 
বৈষয়িক ভ্রব্যাদির পরিমাণ কমিলেও লেকের কল্যাণ বুদ্ধিই পাইয়াছে বলিয়। ধরিয়। 
লইতে হইবে, কারণ অবসর ভোগের ফলে মানসিক দিক দিয়! লোকের "তৃপ্তি বা উপভোগ 
(55০1710 58015800100 ) বাড়িয়া যায়। নীট জাতীয় কল্যাণের পরিমাপ 

করিবার জন্য এই অবসরের মূল্যকে মোট জাতীয় উৎপন্নের অস্ততূক্ত করিতে হইবে। 
আবার আমাদের পরিবারের মা-বোন ও স্ত্রী বনু সাংসারিক কাজকর্ম করিয়া থাকেন। 
মোট জাতীয় উৎপন্নের গতানুগতিক হিসাবের মধ্যে এই সকল কাজকর্মের মূল্য ধর! 
হয় না__বলা হয়, ইহাদের আথিক মূল্য নিরূপণ করা কঠিন। কিন্ত ধাহারা নীট 
আথিক কল্যাণের পরিমাপ করিতে চাহেন তাহাদের মতে এগুলিকে ধরিতেই হইবে । 
কারণ, তাহা না হইলে আথিক কল্যাণের পূর্ণ চিত্র পাওয়া! যাইবে ন1।১ 
অপরদিকে আবার মোট জাতীয় উৎপন্নের হিসাব যখন করা হয় তখন ভোগের 

জন্ত উৎপন্ন সকল উপকরণকেই উহার অস্তভূক্ত কর! হয়| ধরিয়া] লওয়! হয় যে এই 
১, [09 07029808-11012) ০৪100196102 ০? বম 8005 ৮০ 0 99255120 166208--3008 

8৪ ভা109 0£191809 8200. 1)00.89571568+ 91998. 



আধিক কল্যাণের নৃতন মাপকাঠি ৪১ 
সকল উপকরণবৃদ্ধির ফলে আথিক কল্যাণও হইতেছে। কিন্তু এই সকল উপকরণের 
উৎপন্নের সংগে সংগে আবার কল্যাণের পরিপন্থী অনেক বিষয়-_বা স্তামুয়েলসনের 
ভাষায় অর্থ-বহিভূতি খেসারত (0020-10001161815 19217810165 ) উদ্ভূত হইতেছে। 

যেমন, কলকারখান! সহর প্রভৃতির সংখ্যা ও পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে 
রাস্তাঘাটে যানবাহন ও জনসংখ্যার ভিড় বাড়ি! গিরাছে, ধোয়া আবহাওয়া ও 
নদীনালা-সমুদ্রের জল দূষিত হইয়া! পড়িতেছে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিনষ্ট হইতেছে, 
ইত্যার্দি। এমনকি শীতাতপ নিশন্ত্রণ-ন্যবস্থার (91: ০01016101717£ ) প্রসারের দূরুনও 

বায় দূষিত হইতেছে । এই অক্লের ফলে জীবনযাত্রার উপকরণ বাড়িলেও 
উত্কর্ষের দিক দিয়] বিচার করিলে দেখ। যাইবে যে জীননযাত্রার উন্নতি ততটা! ঘটে 
নাই। আবার, দেশে যর্দি অপরাধ-প্রবণতা৷ নাভিয়া! যায তবে পুলিসী ব্যয় বৃদ্ধির 
দরুন মোট জাতীয় আগের পরিমাণও বুদ্ধি পাইবে। কিপ্ত ইহা যে অকল্যাণেরই 
গ্োোতক তাহার উল্লেখ মোটেই করা হইবে না। স্থৃতরাং সাধারণ মোট জাতীয় 
উৎপন্নের হিসাব হইতে কল্যাণের পরিপন্থী বিষয়গুলির যূলা বাদু দিলেই নীট 
অর্থনৈতিক কল্যাণের ইংগিত পাওয়া যাইবে । এবং সমাজকে আথধিক কল্যাণ 
নিশ্চিত করিতে হইলে অকল্যাণকর বিষণগ্রলি অপসারণ করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিতে হইবে। এই অপসারণের জন্য মোট সম্পর্দের একটা অংশ বায় করিতে 
তইবে। ফলে উৎপন্ের মোট পরিমাণপুদ্ধি কতকাংশে কমি-| যাইতে বাধ্য। কিন্ত 
ইহার ফলে সম্প্রদ্দায়ের নীট আথিক কল্যাণ (বাড) বৃদ্ধি পাইবে। 

সমীলোৌচন। : নীট আথিক কল্যাণ বা নিউ-এর সমালোচনা করিমা বল! 
হইয়াছে এই তত্ব অপরিমেয়ের পবিমাপের (1259911776 070 7700062501916 ) 

প্রচেষ্টা ছাড়! আর কিছুই নয়। অর্থ-বহিভূতি খেসারত ও 
অপরিমেয়ের পরিমাপ বিনামূল্যে সম্পাদিত কাজকর্মের মূলা নির্ধারণ করা সম্পূর্ণ অসভ্ব। 
তবুও কিন্তু বল! ,যায়, তন্বটি অর্থ নৈতিক জীবনের গুণগত দিক সঙ্থন্ধে অনেককেই 
বেশ কিছুটা সচেতন করিয়া তুলিয়াছে। 

হক্ষিগুসাল্ 

এতদিন পযন্ত জাতীয় আয়ের পরিমণকেই আধিক কলাণের মাপকাঠি বলিয়। ধর! হইত । সম্প্রতি 
এই ধারণ।র বিরোধিতা করা হইতেছে । ফলে উদ্ভুত হইয়াছে নীট জাতীয় আয় বা মা্ঃ/-এর ধারণা । 
সমালোচনার উধের্ধ না হইলেও ধারণাটি অর্থনৈতিক জীবনের গুণগত দিক সম্বন্ধে অনেককেই সচেতন 

করিয়া তুলিয়াছে। 

অনুশীলনী 
4, 068 0069 00. 6৮ 5/901,02010 16190 (বাতা), 

[ নীট আর্থিক কল্যাণের (নিউ ) উপর একটি টীকা রচনা কর ।] ( ৭-৮, ৩৯-৪১ পৃষ্ঠা ) 



উৎপাদনের পরিমাণ ও সংগ্লি্ সমন্তা 
১০ € 01705 0 7০২0000শ0 ঞ&ট 

চদা. এরা) 7091-79) 

নীট আথিক কল্যাণের (টি৬/) ধারণার অবতারণা এবং সম্প্রসারণমূলক 
অর্থবিদ্ভার (010) 7:5015000105 ) কার্ধকারিতা সম্বন্ধে সংশয় সত্বেও কিন্তু মোট 

উৎপাদনবৃদ্ধির প্রতি আকর্ষণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হ্রাস পায় নাই। অনেকের মতে, নীট 
আধিক কল্যাণ এবং অর্থনৈতিক জীবনের গুণগত দিকের ধারণ মাকিন যুক্তরাষ্, 
্ জাপান প্রভৃতি অত্যুন্নত দেশসমূহের স্বার্থের দিক দিয়! গুরুত্বপূর্ণ 
এ স্বল্পোন্নত ও অন্ধুননত অর্থ-ব্যবস্থার দৃষ্টিকোণ হইতে হয় । ইহাদের 

বক্তব্য হইল" আমরা শিল্পগ্রসার, নগরীকরণ এবং উন্নয়নই 
চাই, তা বাধু ও জল দূষিত হয় ত হউক। মোটকথা, উৎপাদনবৃদ্ধি_দ্রবা ও সেবার 
উৎ্পাদনবৃদ্ধি_এখনও অধিকাংশ দেশের লক্ষ্য। যাহার! অর্থনৈতিক জীবনের 
গুণগত দিক সম্বন্ধে কিছুট। সচেতন হইয়া উঠিযাছে তাহারাও এই লক্ষ্যাভিমুখে 
চলিয়াছে, দেখ। যায়। কারণ, মাত্র উৎপাদদনবৃদ্ধিই উন্নত জীবনযাত্রার মান, পূর্ণ- 
নিয়োগ প্রভৃতি সম্ভব করে। বত, জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান বলিষা উৎপাদনরদ্ধির 
প্রচেষ্টা সম্পুর্ণ অপরিহার্য । 

উত্তপাদনেক্স পল্রিহ্মাপি (৬ ০1৪292 ০0: 7100006101) ) : কোন 

দেশে উৎপাদনের পরিমাণ কি ভইবে, না-হইবে এবং উৎপাদনবৃদ্ধি কতটা] সম্ভব তাহা 
প্রধানত" নির্ভর করে নিম্নলিখিত বিষশগুলির উপর : প্রাকৃতিক সম্পদ বা জমি 
(17800181 155001085 01 18170), জনসম্পদ (1)0091) 155001065 ), মূলধন 

সম্পদ ( ০801081 125091:০6৭ ), কারিগরি দক্ষতা ( 65০1)01021 

০ পরিমাণ 81011] ) ও সংগঠন-নৈপুণ্য (01:£2171515 21115 ) এবং সমাজ 

ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাঁ। অবশ্য প্রার্কৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য ব্যতিরেকেও 
উৎপাদনের পরিমাণ বিশ্বে উল্লেখযোগ্য এব ফলে অর্থ-বাবস্থা৷ উন্নত হইতে পারে। 
উদাহরণন্ববপ, জাপানের উল্লেখ করা যাইতে পারে। জাপানকে বল হন্ন শ্রেষ্ঠ বিক্রয়- 
যোগাকরণ অর্থ-ব্যবস্থা (2.00295116 6০০০005 )। জাপান বিভিন্ন দেশ হইতে 
কাচামাল আমদানি করিয়া তাহা আবার বিক্রননষোগা করিয়া অর্থাৎ উহা! হইতে 
দ্রব্য উৎপাদন করিয়া শিভিন্ন দেশে বিক্রণ করে । আবার জনসংখ্যা যাহার উপর 
শ্রমের যোগান নির্ভরশীল- বিরাট না হইলেও চলে। কারণ বিদেশ হইতে অতিথি 
শ্রমিকও ( 88696 70:15 ) সংগ্রহ কর। চলে। অষ্ট্রেলি্া এবং ইয়োরেপের 

বিভিন্ন দেশ মন্দার অবস্থা ( 1506955107 ) ছাড়। অন্ত সমবে ইহাই করিয়া থাকে । 

অপরদিকে 'উপাদানগুলি' অবস্তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ__প্রয়োজনীন পরিমাণে মূলধন সম্পদ, 
কারিগরি দক্ষতা ও সংগঠন-নৈপুণ্য এবং সু সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা ব্যতীত উংপাদনের 
পরিমাণ অধিক হইতে পারেই না। 

৪২ 
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সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাই নির্ধারণ করিয়। থাকে উৎপাদন-তালিক! কিভাবে প্রস্তুত 
করা হইবে- বন্দুক ও মাখনের মধ্যে কাহাকে কতটা প্রাধান্য দেওয়া হইবে।১৯ তবুও 
কিন্তু সকল সমাজই যে চার মোট উৎপার্দনের পরিমাণ ও উৎপাদনবৃদ্ধির হারকে 
যথাসম্ভব অধিক করিতে তাহার উল্লেখ বর্তমান অধ্যায়ের স্ুরুতেই করা হইয়াছে । 
হায়ার এই প্রচেষ্টান্ধ প্রত্যেক অর্থ-ব্যবস্থাকে বিভিন্ন সমস্তার সম্মুখীন 
পটার দম)... হইতে হা। ইহাদের মধ্যে ছুইটি জমি বা প্রাক্কতিক সম্পদ এবং 

জনসংখ্য। সম্পকিত এবং আর একটি ক্রমহ্াসমান উৎপন্নের বিধি 
(78৬ 0৫6 10170101917196 [২০0075) নামে অর্থবিন্ভার অন্যতম সাধারণ স্ত্র 

গ্রন্ছুত। ইহ] ছাড়। অবশ্য আছে মূলধন গঠন (521691 :01000800 ), কারিগরি 

দক্ষতার প্রসার ইত্যাদি সম্পকিত সমস্ত। | তবে প্রথমোক্ত তিনটিই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
' যাহা হউক, উৎপাদনেব উপরি-উক্ত ভিত্তিসমূহের মধ্যে কঘেকটির এবং উহাদের সংগে 
সম্পকিত সমশ্যার অন্নবিস্তর পর্যালোচন। বঙ্মান অধ্যায়ে কর] হইতেছে। 

ক। উহুপাদন্েেন্স ভুম্সিগত ভিজ্তি ( [.270 739515 ০: 

ঢ1:000০6101): সাধারণ ভাষাম ভূমি বা জমি বলিতে ভূ-ত্বক বা মৃত্তিকা 

বুঝায়। প্রধানত, &ষিকার্য পশ্রচারণ বাড়ীঘর-কলকারখান। নির্মাণ প্রভৃতির জন্যই 
জমির চাহিদা । অর্থবিদ্ঠায় কিন্তু ভূমি বা জমি শন্দটি ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হয় । 

ইহার ঘারা শুধু ভূখণ্ডের উপরিভাগটুএই বুঝায় নাখনি বন 
ব্যাপক অর্ধে জসি. জীবন্ত আলোবাতাস নদনদী সমুদ্র প্রভৃতি প্রকুতির সকল দ্ানকেই 
বুঝায় । মার্শালের ভাষার, “জমি হইল সেই সকল পক্তি ও সম্পদ যাহা প্রকৃতি মাহ্ষের 
সাহাষ্যার্থে জল স্থ বাধু আলোক ও উত্তাপের মাধ্যমে মুক্তভাবেই দান করে ।”২ 

আধুনিক অর্থবি্যাবিদগণেৰ অনেকে অবশ্য “জমি” শব্খাট এতটা ব্যাপক অর্থে 
ব্যবহার করিতে প্রস্তুত নন। হ্হাদের অভিমত হুইল যে, প্ররুতির মাত্র সেই সকল 
দানকেই "জমি'র অন্তভূক্তি করিতে হইবে যাহা মানুষের ব্যবহার ও নিবস্্রণাধীনে 

আসি [ছে। দেখ! যা যে, প্রকৃতির বিভিন্ন দানের উপর মানুষের 
সাধ বি প্রতৃতধ দিন দিন বৃদ্ধি পাইভেছে। যেমন, সমূতর হইতে বিজি 

প্রকার সম্পদ ও উষ্পাদদনের উপকরণ আহরণ কর! হইতেছে 

কৃত্রিম উপাতে বৃষ্টিপাত সংঘটন রা হইতেছে, ইত্যাদি । স্থৃতরা, অন্তত উৎপাদনকার্ধের 
উপযোগী জমির পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। 

প্রাচীন অর্থবিদ্যাবিদগণ জমির যোগানকে সম্পূর্ণ অপরিবর্তনশীল বা নিদিষ্ট ( 6205 
০6 9115 ) বলি মনে করিয়াছিলেন । শুধু ইহাই নয, রিকার্ডো (1851৫ 
চ২1০৪1:০ ) জমির প্ররৃতিদ্বত্ত উৎপার্দিকাশক্তিকে “আদিম ও অবিনশ্বর? ( 0118109] 
8180 10925671061516 ) বলিবাও বর্ণনা করিয়াছিলেন । 

১. ২৩ পৃষ্ঠা দেখ। 
বি »১ 689 10909151580 101:964 10101 1096006 £150) 11991 107 21092)19 810 210 19130 
ন্ পি ঠা 812 100 11875 800. 10986. 
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কিন্ত উপরের আলোচন। হইতে দেখা! যাইতেছে যে জমির যোগানকে সম্পূর্ণ নিদিষ্ট 
মনে করা স্ুল। মান্থষের বাবহারও নিয়ন্ত্রণে আসিতেছে এরূপ সকল প্রাকৃতিক 
সম্পদকেই যদি “জমি বলিঘ] গণ্য করিতে হন তবে উহার পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি 

_ পাইতেছে। অপরদিকে কিন্তু রিকার্ডো যাহাকে জমির “আদিম ও 
জি পহিপ্ধিত অবিনশ্বর" শক্তি বলির। বর্ণনা করিপ্াছিলেন সেবপ কোন কিছু 

শক্তি নাই। উৎপাদনের সাধারণ পদ্ধতিতে উৎপাদিকাশক্তির 
নি্নমিত ক্ষন হইতে থাকে । ইনার উপর আবার বৃষ্টিপাত, বাধুপ্রবাহ প্রভৃতির জন্য 
মুত্তিকারও ক্ষ। (5011 6০১1০) ) হয়। খতমান দিনে উতপার্দিকাশক্তির ও মুত্তিকার 

এই ক্ষন রোধ কর। অন্ভতম সমস্ত।ম পরিণত হইয়াছে । যাহ! হউক মোটামুটিভাবে 
বল! যায়, জমির যোগান অনতিপরিবতনশীল- প্রতি হইতে আহরণযোগা সম্পদের 
পরিমাণ দিন দিন নুদ্ধি পাইলেও প্রসোজনের তুলনা? উৎা অতি সামান্য এব 

একদিন ন। একদিন পরথিবীর অনেক প্রারুতিক সম্পদই নিঃশেষ 
সদ্ধিব সীম' হইযা যাইবে । এই ছুইটিই হইল সমৃদ্ধি বা ত্রমোননতির সীম 
(1175105 60 00/01) ) | অতএব, চিবকাল ধরিয়া বিরতিবিহীনভাবে প্রাকৃতিক 

সম্পদ আহরণ কবিণ। অর্থ নৈতিক উন্নতিসাধন করিয়া যাইব-_-এবপ ধারণ| করা ভূল। 
ইহার উপর আবার বর্তমানে মুক্ত হইয়াছে প্রাকৃতিক সম্পদজাত উপকরণ 

সরধরাঠকাবী দেশগুলির অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ ( ০০০০701০ 
1001019911972 ) | 

সমহ্যাটির স্থুরু হয তৈল-রপ্তানিকারী দেশগুলি হইতে । ১৯১২ সালের আরব- 
ইসরায়েল যুদ্ধের পর এ দেশগুলি (06120) দফায দফায তৈলের দাম চার গুণ বৃদ্ধি 

করে। তখন হইতে বিভিন্ন কাচামাল ও খাগ্ন্রব্য পপ্ত।নিকারী দেশগুলির মধ্যেও জোট 
বাঁধার ঝোঁক দেখা দ্বিয়াছে । ফলে পৃথিবীর বৃহত্তর অংশে উৎপাদন-বায় বৃদ্ধি পাইয়াছে, 
এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বা উন্নতিতে (6০০15070710 £:0৬ ১) যে ভাট! পভিয়াছে 

ইহাই তাহার অন্যতম কারণ। 
জমির একটি নৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিনা বলা হয় যে উহা স্থানাস্তরযোগ্য নহে 

( 25005891015 )। জমি স্থানান্তরযোগ্য ন। হইলেও আহরণের পর প্রাকৃতিক সম্পদ 
নিশ্চয়ই স্থানাস্তরযে!গ্য | কিন্ত কতটা এব" কি সর্তে স্থানান্তর হইবে-__অর্থাৎ অন্যকে 
ব্যবহার করিতে দেওপ। হইবে তাহ। নির্ধারিত হয় অর্থ নৈতিক জাতীয়তাবাদ ছ্বার|। 
অবশ্ঠ ইহাই বর্তমান দিনের আন্তর্জাতিক অর্থনীতির অন্যতম সমস্থ | 

আরও বল! হয়, জমির কোন উৎপাদন-ব্যয় নাই--জমি মানুষের কাজে নিয়োজিত 
হইবার জন্যই পড়িয়া আছে। স্থৃতরাং জমিকে ফেলিয়! রাখিয়া কোন লাভ নাই। 

ফেলিয়। রাখা লাভর্জনক না হইলেও বিচারবিহীনভাবে প্রাক্কৃতিক 
অমির বাবহার ও সম্পদ ধংস করাও অযৌক্তিক । ভবিস্বকালের জন্য কিছু রাখিয়া 

যাইতে হইবে ত। এই সচেতনতাই বিভিন্ন দেশকে. জমি ব! 
প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারে বিচারশীল (01501421590128 ) করিয়া তুলিয়াছে | 

একটি সাম্পতিক সমহ। 
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পরিশেষে, জমি বিভিন্ন পর্ধীয়ের । উৎপাদন-বায়ের দিক দিয়। কোন কোন জমি 
ব্যবহারের যোগ্য নহে, কোন কোন প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ কর। অধযৌক্তিক। 

, এই সকল জধিকে প্রাস্তাধীন জমি (900-7002781778] 1970 ) 

বির সাহ বলা হদ। তবে আঙ্ যাহা প্রাস্তাধীন কাল ব্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইলে 
প্রান্তোধর্ব (170:2-1729165191 ) জমিতে পরিণত হইতে পারে। 

যেমন, তেলের দাম বৃদ্ধির দরুনই আলাস্কা, বোম্বাই উপকূল ইত্যাদি সমৃত্রগ্ভস্থ তৈল্খনি 
প্রান্তোখব”“জমি'তে পরিণত হইয়াছে। জমির যোগান প্ররুতির দ্বারা 

দর ব্রি সীমাবদ্ধ বলিস! অধিকাংশ ক্ষেত্রে উৎপাদনরুদ্ধি করিবার জন্য একই 
জমিতে অধিক পরিমাণে শরম ও মূলখন নিয়োগ করিতে হয়। ইভা 

দরুনই কার্য করে ক্রমহ্াসমান উত্পাদনবুদ্ধিব নিধি (18৬70 10100112191)117£ 

7২০0০1005 )| বিধিটি সম্পর্কে পরে বিশদ আলে।চন। করা হইতেছে । 

এ । উৎ্পাদনেক্ল জন্নজলহখ্যাঙগন ভিজ্ি (00018001) 
[38915 0£ 10100001017 )£ একদিক দ্দি। উত্পাদনের জনসংখ্যা-ভিতি 

(19074190101, 2515) জমি ব! প্রাকৃতিক সম্পদ অপেক্গ1 ওুরুত্বপূর্ণ,কারণ জনসংখ্যা! 

বা মান্য শুধু উৎপাদনের উপাদ।নমাত্র নহে__লক্গ্য্ড বটে। অবশই শ্রমের যোগান 
আসে জনসংখ/ হইতে । কিন্তু জনস-খ্যা যি পিখাল এব শ্রমের যোগান যদি 
প্রয়োজনাতিরিক্ত হম তবে উদ্ভুত হয় বিভিন্ন সম51_-ব*মান বিশ্ব বিশেষভাবে যে- 
সকল সমস্যার সম্মুখীন হই” রহি-ছে। 

১। জনসংখ্যা সন্ধদ্ধে ম্যালথুসীয় তত্র (1৩ 11512555105 [16025 
0£ 17015819610, ) : এই দিকে প্রথম দৃষ্টি আকষণ করেন টমাস রবার্ট ম্যালথাস 

(১৭৬৬-১৮৩৮) নাম এস ইপ্রাজ ধর্মযাজক,যিনি ক্লা।সিক্যাল অর্থবিদ্যাবিদদের অন্যতম 
প্রধানও বটেন। তিনি তাহ1ব 'জনসংখ্য। নীতির উপর পচন" নামক গ্রন্থেই জনসখ্য। সম্বন্ধে 
একটি তত্বের ব্যাখ্যা করেন। গ্রন্থটির পরবর্তী স ঙ্নরণে (১৮০৩) তত্বটির কিছু কিছু 
পবিবঙনসাধন কর] হইলেও তাহার মূল প্রতিপাগ্ পিষয় মোটামুটি একই থাকিয়া ঘায়। 

ম্যালথাসের দ্তত্বকে সংক্ষেপে এইভাবে বিরত কর! যাইতে পারে : প্রকৃতি সকল 
জীবকে সম্ভানোৎপাদনের বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে । ফলে জনসংখ্য| জ্যামিতিক 
প্রগতিতে (£০501050:15 70102069910) )২ বাড়া! চলে। কিন্ত ক্রমহাসমান 

উৎপন্নের বিধির কার্ষকারিতার দরুন খাগ্যোপাদন বাড়ে পাটাগাণিতিক প্রগতিতে 
(21070000600 10021255101) )1৩ অন্যভাবে বলিতে গেলে, জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে 

গুণিতক হারে (5 208161011596102 ), কিন্তু খাগোৎপাদদন 

জনাধিকোব অবস্থা বৃদ্ধি পায় যোগের হারে (৮5 ৪৫0:307)। ফলে জনসংখ্যা ও 
খাচ্চোৎপাদনের মধ্যে ভারসাম্য অবস্থা হইতে সুরু করিলেও শীস্রই এমন অবস্থা আসে 

১০:225920 0% 72 4১751208119 02018146507 ০৭ 16 47505 72 44৮70 277810702 6756158 
07 1900561/ 

২. জ্যামিতিক প্রগতি : ১,২, ৪,৮, ১৬, ৩২ ইত্যাদি । 
৩, পাটাগাণিতিক প্রগতি : ১,২,৩,৪, ৫,৬ ইত্যাদি। 



৪৬ অর্থবিদ্ভার ভূমিকা 

যে জনসংখ্যার পক্ষে খাদ্য অপ্রচুর বলিয়! পরিগণিত হয় ।১ এই অবস্থাকে জনাধিক্যের 
অবস্থা (5088০ ০0: ০0৬০1901011811010 ) বলা হয়। 

ম্যালথুসীয় তত্ব অন্রসাঁরে এইভাবে জনাধিক্য ঘটিলে মহামারী অর্ধাহার ছুভিক্ষ 
যুদ্ধবি গ্রহ প্রভৃতি জনসংখ্যার বাড়তি অংশটুকু নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়! খাছ যোগান ও 

জনসশ্খ্যার মধ্যে ভারসাম্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। মহামারী 
টা ভি অর্ধাহার ছুতিক্ষ হইল জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রান্তিক উপায় 

(700510152  01১9010 )। জনসংখ্যা অতিরিক্ত হারে বুদ্ধি 

করানে। ষেন একটি পাপ এবং এই পাপের জন্ই প্ররূতি এই সকল উপায়ের সাহায্যে 
মানুষের উপর প্রতিশোধ লয়। 

জনসংখ্য! নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক উপায়সযূহের দ্বার! যে-ভারসাম্য প্রতিষিত হয় 
তাহা অস্থায়ী ভারসাম্য ( €610001815 64011100010) মাত্র, কারণ জনসংখ্যার 

সর্বদাই ঝোঁক রহিযাছে খাগ্যের যোগানকে ছাভাইয়। যাইবার দিকে । স্বাভাবিকভাবে 
অন্য উপায় অবলম্বন ন1! কর] হইলে মানুষকে সর্বদাই মহামারী অর্ধাহার ছুর্তিক্ষ যুদ্ধবি গ্রহ 
জনসংখ্যাব স্াধী ও. প্রভৃতি অভিশাপে অভিশপ্ত হইয়া থাকিতে হইবে। স্থতরাং 

অস্থায়ী ভারস/মা ম্যালথাসের মতে, অন্য উপায়-_অর্থাৎ জনসংখ্যাবৃদ্ধির প্রতিরোধ- 
মূলক ব্যাবস্থা! (101০21701৮০ 01)০0]5 ) অবলম্বন করা উচিত। প্রতিরোধমূলক 

ব্যবস্থা বলিতে ম্যালথাস বিবাহ ব্যাপারে স'যম, জন্মনিরোধ প্রভৃতি বুঝিয়াছিলেন। 
ম্যালথাসের তত্বকে একটি চক্রাঁক।র রেখাচিত্রের সাহায্যে বুঝানে। যাইতে পারে । 

এইবপ, চক্র ম্যালথুসীয় চক্র (79101705121) ওনলংধা) রি 

0৮০1০) নামে অভিহিত। 

চক্রটি হইতে দেখা বাইতেছে,খাছ্য ও জনসখখ্যার 

মধ্যে ভারসাম্য অবস্থা হইতে স্তুরু করা হইলেও 
শীঘ্রই জনাধিক্য ঘটে । তখন জনসংখ্য। নিয়ন্ত্রণের 
প্রাকৃতিক উপায়সমূহ কার্য করিতে থাকে । উহার ৬ 
বারা বধিত জনসংখ্যা নিশ্চিহ্ন হইয়া আবার খাদ্য ও টি ২০ 
জনসংখ্যার মধ্যে ভারসামা আসে। কিছুষ্দিন পরেই ছি 
আবার জনাধিক্য দেখ! দেয়। 

সমালোচনা : ম্যালথুসীয় তত্বের বিরুদ্ধে সর্বপ্রধান সমালোচন1 হইল যে, 
তাহার নৈরাশ্ঠবাদমূলক ভবিষ্বদ্বাণী ইয়োরৌপের বেলায় ব্যর্থ হইয়াছিল। ইয়োরোপে 
১। তত্বটিকালের  জনসংখ্যাবৃদ্ধির সংগে সংগে জীবনযাত্রার মানেরও অভূতপূর্ব উন্নতি 
পরাক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে ঘটিয়াছিল। ইহার যূলে ছিল শিল্প-বিপ্রব (1[00590191 
পারে নাই [২০৮০1৫৫1০৪ ) যাহার সম্ভাবনার বিচার ম্যালথাস করেন নাই। 
"শিল্প-বিপ্লবের দরুন ম্যালথুসীয় তত্ব কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। 

€03605039 0£ 009 19 ০ 0101701510106 290009+ 100৫0. 693308 ?%04 6০ 89০0 ৪0 আঃ 
85706180 

44২ রি 
9১১৪৪ 

১, 
(ড550109020 00809551010 7569 ০01 8:০০ ০? 10008196100. 
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ছিতীয়ত বলা হয়, জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে উৎপাদন সম্ভাবনার যে-বৃদ্ধি ঘটে তাহার 
সম্যক বিচার ম্যালথাস করেন নাই। শিশু একমাত্র উদর লইয়াই জন্মগ্রহণ করে না, 
দুইখানি। হস্ত লইয়াও এই পৃথিবীতে আসে ।১ এই সমালোচনার বিরুদ্ধে অবশ্য বল! 
২। ম্যালথাস যায় ষে, খাগ্চোৎ্পাদনে অতিরিক্ত “হস্ত নিয়োগ করিয়া চলিলে 

উৎপাদনবৃদ্ধিব সম্ভাবন! মোট খাগ্যো্পাদন বৃদ্ধি পাইবে সত্য, কিন্তু বৃদ্ধি পাইবে ক্রমহাসমান 
বিচার করেন লাই হারে। ফলে খাণ্ড ও জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্যের অভাব শীঘ্রই 

দেখা দিবে । স্তরাং অন্ুমানসিদ্ধভাবে অর্থাৎ ক্রমস্বাসসান উৎপন্নের বিধির 

কার্ধকারিতা অন্থমান করিয়] লইলে__মাালথাসের তত্বকে সতা বণিয়। গ্রহণ করা যায়। 
বগুত, ম্যালথুসীয় তত্বের ভিত্তিই হইল করমহাসমান উৎপন্ের বিধির ক্রিয়া_য্দিও এই 
বিধি সম্বন্ধে ম্যালথাসের কোন স্থুম্পষ্ট ধারণ ছিল ন বলিয়াই অনেকে মনে করেন। 

তৃতীয়ত, ম্যালথাস তাহাব জনসংখ্যাবৃদ্ধির তত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন মাত্র 

খাগ্যোৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিতে | কিন্তু তিনি চিস্তা করেন নাই যে, দেশে খাগ্যোৎপাদন 
৩। তিনি মাত্র ব্যতিরেকেও খাছে বর যোগান বুদ্ধি করা সম্ভব। ব্যাপক অর্থে 
খাগ্যোৎপাদনেখ বিষ দেশে ধনোতৎপাদন (1:00006107, ০ ৪101) ) বৃদ্ধি পাইলে 

বিচাব করিযাছিলেন সংশিষ্ট দেশের পক্ষে বাহির হইতে খাদ্য আমদানি করা সম্ভব । 

অনেক দেশই ইহা করে। এই কারণে অনেক অর্থবিদ্ভাবিদ মনে করেন যে মাক্র 

খান্যোৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিতে নহে, সামগ্রিক ধনোতপাদনের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের 

জনসংখ্যাবদ্ধির বিচার করিতে হইবে। এই সামগ্রিক ধনোৎ্পাদনের দিক হইতে 

জনসংখ্যাবুদ্ধির বিচার করা ফলেই কাম্য জনসংখ্যা তত্বেব (09261100109 512015 

0 চ009018610 ) উদ্ভব হইশাছে। 

চতুর্থত, জনসংখ্যাদ্ধির উপর শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত উন্নয়নের বিশেষ প্রভাব 

পরিলক্ষিত হয়। দেখ! গিয়াছে, শিক্ষার উন্নয়নের সগে সংগে জন্মের হারও কমিষা 

যায়। কারণ, শিক্ষিত সম্প্রদায় জীবনযাত্ঞার মান বজায় রাখিবাব জন্য জন্মনিরোধ- 

ব্যবস্থা, বিবাহ বঠাপারে সংযম প্রভৃতির মাধ্যমে পরিবারের আয়তন সীমাবদ্ধ রাখিতে 
সচেষ্ট থাকে । প্ররুতপক্ষে, এই কারণে ফ্রান্সের হ্যায় অনেক 

৪। মালথ স শিক্ষা ও পাশ্চাত্য দেশ ক্রমহামান জনসংখার সমস্যার ( 0:0012]) 

টান রি 06 06016585135 70798186100 ) সম্মুখীন হইয়া পড়িয়াছে ! 

ম্যালথাস কিন্তু এই বিষয়টির বিবেচনা মোঁটেই করেন নাই। 

তিনি এই ভ্রান্ত অনুমানের উপর তার তত্ব ব্যাথা। করিয়াছেন যে, সর্বদেশে সর্বকালে 

সর্বাবস্থায় জনসংখ্যা একই হারে বাড়িতে থাকে । 

পরিশেষে বল! যায়, কৃষিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ দ্বারা ক্রমহাসমান 

4 | বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উৎপন্নের বিধির ক্রিয়াকে বভদিন পর্যন্ত স্থগিত রাখা সম্ভব । 

সন্তাবনাও বিচার সুতরাং ম্যালথুনীয় তত্বের কার্ধকারিতা। সকল ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত 

করেন নাই নাও হইতে পারে। 
১, 21] 0৫ 4151 00006: 26550%5 ৫ 24০78 



৪৮ অর্থবিষ্ভার ভূমিকা 

উপসংহার : ম্যালথাসের জনসংখা। তত্ব সম্পুর্ণ অভ্রান্ত ও ব্যতিক্রমবিহীন 
বলিয়া প্রমাণিত ন! হইলেও মূলত ই$1 যে সত্য তাহ বর্তমানে স্বীরুত হইয়াছে ।৯ 
বিজ্ঞানের অগ্রগতি, জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন, শিক্ষার প্রসার প্রভৃতি মাত্র 
সাময়িকভাবে ম্যালথুসীয় তত্বকে পশ্চাতে সরইয়! রাখিতে পারে, কিন্তু দীর্ঘকালীন 
ভিত্তিতে ইহ! অখ-প্যবগ্কার সম্মুখভাগে আসিবেই | বঙমানে ইহাই ঘটিতে চলিয়াছে। 

১৯৭৫ সালের মধ্োই পুথিবীর জনসংখ্যা ৪০* কোটিতে দাড়াইবে 
তু সলাত. এন" বর্তমান *তান্ধী অতিক্রান্ত হইবার পৃবেই উহা ৭২* কোটিতে 

পরিণত হইবে বলিয়া! অন্মান করা হইয়াছে । খাগ্চোৎপাদন 

মোটেই এই ভাবে বাডিতেছে ন।। গকফেলার ফাউণ্ডেশানের সভাপতি জন 
নোলসের মতে, খাচ্ছে এই বিশ্বজনীন ক্রমবর্ধমান চাহি? মিটাইতে হইলে আগামী 
১৮ বৎসরের মসো পুখিনীর খাগ্যোৎপাদনকে ছিগুণ করার প্রয়োজন হইবে। 
কিন্ত তাহ! কি সম্ভব? সম্ভব না হনে বঙখান ধশক হইতেই বিভিন্ন দরিদ্র দেশে 
অনাহার-মুভ্যুর সংখ্যা! অকল্পনীয় হারে বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে এবং বিভিন্ন উন্নত দেশের 

ক্ষেত্রে ঘটিবে জীবনযাত্রার অকল্পিত মানহাস। সম্মিলিত জাতিপুঞ্সের হিসাবমত 
১৯৭৫-৭৬ সালেই ভারত-সহ বিশিন্ন দেশে ৩৭ কোটির মত লোক অনাহারে বা 
অর্ধাহাঁবে মুত্তামুখে পতিত হইবে। 
অতএব, ম্যাশথানের তত্বের কার্ষ*|রিতার আবার লোকে বিশ্বাসী হইয়া উঠিতেছে। 

বলা হইতেছে একদিন-না-একদিন বিশ্ব অর্থ-ব্যবস্থা ( ০1 ৪০011010$ ) ম্যালথুসীয় 
বতমানে গেকে আশপাশ আশংকায় ছাইয়া খাইবেই, যিনা অবশ্ঠ-(১) বিজ্ঞানের 

তন্বটিতে পিখাসা অঞ্বাবনীয় উন্নতির জন্য অর্থ নৈতিক স্থত্র হিসাবে ক্রমহাসমান 
কউবা উঠিতেছে উৎপন্ত্রের বিধি পরিত্যক্ত হয, অথবা (২) সমগ্র বিশ্বব্যাপী 

পরিকল্পিত পদ্ধতিতে জনসংখ্য। নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা চলিতে থাকে । 
২। কাম্য জনসংখ্যা তত্ব €7)6 0011000107190]15 01 7১019819- 

€৫00.) : এই বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ম্যালণসীয় তত্ব অপেক্ষা কাম্য জনসংখ্যা 
তত্ব অর্থবিষ্ভাবিদদের মধ্যে অধিকতর জনপ্রিয় হইয়] উঠে। কাম্য জনসংখ্যা তত্বকে 
অর্থনৈতিক 'প্রমাঁণবিচারও (০০০07)017710 6659) বলা হয়। অর্থনৈতিক প্রমাণ- 

বিচারে জনসংখ্যাকে মাষ্জ খান্ঠোৎপাদনের সহিত তুলনা না৷ করিয়া 
ভিউ দেশের সামশ্রিক ধনোৎপাদনবৃদ্ধির আপেক্ষিক হিসাবেই দেখ! 
হয়। এই তত্ব অনুসারে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে উপযুক্তভাবে কাজে লাগাইবার 
জন্য একটি বিশেষ জনসংখ্যার প্রয়োজন । ইহাকেই কাম্য জনসংখ্যা (০০৫00 

70151810101) ) বলিয়া অভিহিত করা হয়। জনসংখ্যা কাম্য জনসংখ্যা অপেক্ষা অল্প 
হইলে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহকে যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয় না 

১,71610500 1110/05” 0576100152 10772011501020 9৪ 125001760, 16 162081086৫6 
81286 00069 29 8 £71170807728210] 0326197709 1১8$579972 0033 177025588 0£ 701081981010 দ1)1002 2৪ 
08990. 070 & 00077096710] 02 00222009000. 1069709৮ £70দ6 10901710182, 8170. 029 12078999 
০৫০০৫ 0:00.2061010, ₹7131012 15 100৮,৮ এ 01112 [7 8195 



উৎপাদনের পরিমাণ ও সংশ্লিষ্ট সমস্তা ৪৯ 

বলিয়া মাথাপিছু আয় (2৮ ০24 18০0106 ) সর্বাধিক হইতে পারে না । অপরদিকে 

আবার জনসংখ্যা কাম্য সংখ্যাকে ছাড়াইয়। গেলে মোট জাতীয় আয় বাড়িতে 
টার্দিকাতা পারে, কিন্ত মাথাপিছু আয় কমিতে থাকে। স্থতরাং প্রয়োজন 

রা হইল এমন একটি জনসংখ্যার যাহাতে মাথাপিছু আয় সর্বাধিক 
হয়। তত্বগতভাবে, এই জনসংখ্যা দেশের উৎপাদন-ব্যবস্থায় 

প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের সহিত ভারসাম্য অবস্থায় থাকে। ইহার সামান্য বৃদ্ধি বা হ্রাস 
ভারসাম্যের অবস্থাকে নষ্ট করিয়া! দেয়। অধ্যাপক ক্যানানকে অনুসরণ করিয়া বল! 

যায়। কোন-না-কোন সময়ে দেশে এমন একটি অবস্থা! দেখা যায় 
যাহাকে সর্বাধিক উতপনেব অবস্থা! (70170 0৫6 10851700017 

1০0 ) বলিয়া বর্ণনা] করা চলে। এই অবপ্ায় অরমিকসংখ্যা এরূপ থাকে যে উহার 
হাস ব1 বৃদ্ধি উভয়ের ফলেই উতৎপন্নের হারে হাঁস সংঘটিত হইতে দেখ! যায়।১ 
টির অতএব, ভারসাম্য অবস্থায় যে জনসংখ্যা থাকে তাহাই কাম্য। 
জনাধিকোর লঙ্খা. যতদিন মাথাপিছু আয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে ততদিন 

এই অবস্থার উদ্ভব হয় নাই বুঝিতে হইবে । সুতরাং ততদিন 

জনসংখ্যাকে বাড়িতে দেওয়া যাইতে পাবে। বুদ্ধি ঘটিতে ঘটিতে জনসংখ্যা কাম্য 

জনসংখ্যার অবস্থায় আসিবে । এই সর্বাধিক উতৎপন্গের অবস্থায় বা মাথাপিছু আয় 

সর্বাধিক হওয়ার পর আর জনস'খ্যাকে 
বাড়িতে দেওয়! চলিতে পারে না। ফলে 
মাথাপিছু আয় কমিতে থাকিবে এব" দেশে 

জনাধিক্যের অবস্থা ঘটিযাছে বলিয়। ধরিতে 

হইবে । বিষয়টিকে বেখাচিত্রের সাহায্যে 

পরিস্ফুট কর! যাইতে পারে । 
চিত্রে দেখা যাইতেছে, জনসংখ্যা যে- 

পর্স্ত না 92, পরিমাণ হয় সেপপর্যন্ত 

জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে মাথাপিছু উৎপাদন 
বাড়িয়াই চলে। অপরপক্ষে জনসংখ্য,032  € 8 4 
পরিমাণের অধিক হইলে মাথাপিছু উৎপাদন 
স্বাস পাইতে থাকে । যখন জনসংখ্যা 093 পরিমাণ হয় তখন মাথাপিছু উৎপাদন ৫৮ 
সর্বাধিক হয়] ফাড়ায়। হুতরাং 00 পরিমাণ জনসংখ্যাই হইল কাম্য জনসংখ্যা । 

সমীলোচন! : কাম্য জনসংখ্যা তত্ব বর্তমান জগতের সহিত সম্পর্কবিহীন একটি 

কপনাপ্রস্থত ধারণা মাত্র বলিয়! সমালোচিত হইয়াছে ।২ কাম্য জনসংখ্যার ধারণা 

১:4৮ ৬2 81৩2 61009 **ত 00099 28 স105৮ 2০ 0৪ ০৯1190. £ 20476 0 76027777807 
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€৩ অর্থবিষ্ভার ভূমিকা 

অন্তম স্থিতিশীল ধারণা (৪ 58010 ০01562£)1। ফলে বঠ$মান গতিশীল জগতে 

ইহার বিশেষ কোন মুল্য নাই বলিলেও চলে। একটি নৃতন তৈলখনির আবিষ্কার 
রাতারাতি অতিগ্রজ দেশকে (০৮610011850 ০001205 ) স্বপ্পপ্রজ দেশে 

( 87506710019] ০০105 ) পরিণত করিতে পারে। অপরদিকে আবার 

বৃহদদারতন শিল্পসমূহের মন্ত্রীকরণের (৪8601)86107 ) ফলে জনাধিক্যের সমস্ত দেখা 

দিতে পারে। 
প্রকৃতপক্ষে, কাম্য জনস-খ্যা তত্ব কোন অর্থ-ব্যবস্থারই বিশ্লেষণে সহায়ত করে 

না, কারণ কোন্ পরিমাণ জনস-খ্য1 কাম্য তাহ] নির্ধারণ কর! যায় না । 
পরিশেষে, ইহাও বলা যায় যে কাম্য জনস্খ্যা তত্ব ব্যবহারিক জীবনে নীতি- 

নির্ধারণ সম্পর্কে কোন নির্দেশ প্রদান কবে না। লর্ড কেইনস্ প্রমুখ আধুনিক 
অর্থবিদ্ভাবিদ দেখাইয়াছেন যে, অতি উন্নত দেশসযূহেও উন্নততর কর ও রাজন্ব নীতির 
(5০81 0০11০ ) মাধ্যমে দ্মিয়োগ ও আয়ের বৃদ্ধিসাধন সম্ভব । এই নীতি-নির্ধারণের 
সময় কিন্ত জনসংখ্যার কামাতার বিষয় পিচার কর] হয় না । 

মূল্য: অবশ্ত কাম্য জনস*্খ্যা তত্ব একেবাবে মূল্যহীন নয়। প্রথমত, ইহা! 
'ম্যালথুসীয় হতাশাব্যগ্ঘক চিত্রে কিছুটা আশার আলোর সন্ধান দেয়-__ইহ1 বলে যে, 
জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান দেখিণেই শ কিত হইবার কাবণ নাই। ক্রমবর্ধমান জনস'খ্যার 
সংগে সংগে ষধি মাথাপিছু আয়ও বাঁডিয| চলে, তবে অনস-খ্যাণ বৃদ্ধিকে কাম্য বলিয়াই 
গ্রহণ কর যাইতে পারে। উপরন্ত, কাম্য গনস-খ্যা তত্ব হইতে জীবনযাত্রার মানের 
গতি নির্ধারণ কর! যায় । বলা যায়, ইহা বাড়িতেছে, না কমিতেছে। 

জনম্ন্খ্যাল্প নিশ্থাক্রণ। (00706:01 01 [01301961017 ) : ম্যালথুলীয় 

তত্বের যতই বিকদ্ধ সমালোচনা করা হউক না কেন, অন্তত স্বল্পোন্নত দেশসমূহে 
স্থল্োননত দেশে ( 01005109ড61010 ০০041015) যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের 
জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যাপক ব্যবস্থা! অবলম্বন কব! উচিত-_এ-বিষয়ে বর্তমানে মোটামুটি 
অপবিহীয সকনেই একমত । ইকাকের (70৮, ) অন্যতম সাম্প্রতিক 
রিপোর্ট অন্থসারে স্বল্পোন্নত দেশসমূহে জনসংখ্যারদ্ধির হার উন্নত দেশসমূহের তুলনায় 
অত্যধিক ন! হইলেও এই সকল দেশ স্বল্পোন্নত ,বশিয়াই ইহা অত্যন্ত ভীতির কারণ। 
সতরাং সকল স্বল্পোগত দেশেই জনসংখা1 নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে । 

এই প্রসংগে স্মরণ রাখিতে হইবে যে জনস'খ্যা নিয়ন্ত্র-ব্যবস্থা উপযুক্ত বা স্থপরিকল্পিত 
হওয়া প্রয়োজন। ম্যালথাসের অস্থগামীরা জনসংখ্য| নিয়ন্ত্রণের জন্য যে-সকল প্রতিরোধ- 
এ ব্যবস্থার নির্দেশ করিয়াছেন তাহ! একমাত্র শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
সতর্কতা প্রয়োজন. মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে। ইহার ফলে অকাম্য প্রান্তে 

(2 056 0158 21১.) অর্থাৎ অশিক্ষিত অংশের মধ্যে জন- 
সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটিয়া চলিবে। স্থৃতরাং জনসংখ্য। নিযন্ত্র-ব্যবস্থা অবীম্ঘনের সময় যাহাতে 
গুণগত দিক দিয়া জাতি নিয়স্তরে না নামিয়া আসে, সেদ্দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হুইবে। 
ধলা বায়, সন্প্রসারণমূলক অর্থ-ব্যবস্থার (30৬0. চ:9000010109 ) ইহাই দাখি। এই 



উৎপাদনের পরিমাণ ও সংশ্লিষ্ট সমস্ত ৫১ 

দাবির দূরুনই মাকিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতৃতি দেশ জনসংখ্যাবৃদ্ধির শূন্য হারের (০০ 
চ018183018 3:05/01) বা সংক্ষেপে 255) লক্ষ্য গ্রহণ করিতে চলিয়াছে। 

গ। উষ্পাদনেল্স ম্ুলপ্ননগত্ত ভিত্তি (080169] 82315 0: 

[01000061010 ) : (উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে মূলধন সম্বন্ধে ধারণায় 

সর্বাপেক্ষা মতানৈক্য ও স্থুস্পষ্টতার অভাব পরিলক্ষিত হয়) বলা হয়, যতজন 
অর্থবিদ্যাবিদ মূলধন লইয়া আলোচন! করিয়াছেন, মূলধনের ততগুলিই অর্থ নির্দেশ কর! 
হইয়াছে ।৯ (তবে সাধারণত অন্রিয়ান অর্থবিচ্ভাবিদ বম ওয়ার্কের (301) 38/20হ ) 

অন্থুসরণে মূলধনকে “উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান” (0::005০60 
মূলধনকে 'উৎপাদনের [72915 ০06 [00000610) ) বলিয়াই বর্ণনা! করা হয়। অর্থাৎ, 

১ টার মানুষের পরিশ্রমের ফলে উৎপাদিত যে-সম্পদ সরাসরি ভোগে 

ব্যবহৃত ন! হইয়। পুনরায় উৎপাদনকার্ষে নিযুক্ত হয় তাহাই মূলধন ।. 
এই অর্থে উৎপাদনের সহাযক হিসাবে বাডীঘর যন্ত্রপাতি“কাচামাল প্রভৃতি সকলই 
মূলধন, কিন্তু প্ররুতিদত্ত সম্পদ-_ষথা, স্থলভাগ (18170 ৪15৪. ) খনি অরণ্য প্রভৃতি 
যুলধন নহে। 

লধনকে আয়ের (77:0::5) দৃষ্টিকোণ হইতেই দেখিয়াছিলেন (1 
তাহার মতে, মূলধন হইল সম্পদের সেই অংশ যাহা অর্থ-আয় উপার্জনে নিযুক্ত থাকে। 

কিন্ত এইরূপে আয়ের দৃষ্টিকোণ হইতে মূলধনকে দেখার অস্থবিধ! 
মার্শাল কতৃক এই হইল যে, অর্থ-আয়ই (100065 117০0176 ) একমাত্র আয় নষ্ভহ ২ 

অন্মবিধাঁদুখববাৰ  বাভীব একাংশ ভাভ। দিলে ব্যক্তির অর্থ-আর হয় সেটু অংশে 
নিজে বাস করিলে যে তৃপ্তি বা উপযোগেব প্রবাহ €(10জ ০৫ 

৪০11 ) ঘটে তাহাকেও “আয়” বলিয়া গণ্য কর। চলিতে পাবে। স্ুতরাং সকল 
প্রকার সম্পদই যখন তৃপ্তিপ্রবাহী, তখন সকল সম্পদই মূলধন । 
(জন স্ট,য়ার্ট মিলের মতে অবশ্ত যে-কোন দ্রব্য শ্রমেব উৎপাদনবৃদ্ধিতে সহায়তা 

করে তাহাই মুলধুন।২ ্থতরাং বলা যায়, মূলধনের প্রাথমিক কার্য হইল শ্রমের 
উৎপাদন বৃদ্ধি করা । শুধু শ্রমের নহে, মোট উৎপাদনবৃদ্ধিও মূলধনের পরিমাণ ও 
উৎকর্ষের উপর নির্ভরশীল । 

মূলধনের শ্রেণীবিভাগ € 01855110810]. 0£ 0081:$91 ) : নানাভাবে 

মূলধনের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। ইহাদের মধ্যে নিয়লিখিত ছুইটিই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ : 
ক। (স্থায়ী ও চলতি মুলধন্ ( 8160. ৪100 04001801778 0৪.01521 ) : 

যে-মূলধন উৎপাদনকার্ধে একবার ব্যবহারে নিঃশেষ হওয়ার পরিবর্তে বারবার ব্যবহাত 
হইতে থাকে তাহাকে স্থায়ী মূলধন বলে। বাড়ীঘর যন্ত্রপাতি আসবাবপত্র রেলপথ 
পোতাশরয় রসি হইল স্থায়ী মূলধনের উদাহরণ টেিপরদিকে কীচামাল জালানি বীজ 

১, 08011 ... চু 8120086 89 7209005 095701630239 ৪9 (10926 8:09 9001001221888. 13001602778 

|... ২ পভ০৮দ৩: 881085০৪৩০০] 0০8800৩ 18১০9: সঃ 10 81089 ঢলোলনু9391665 
৪6 08038]. ্ 



৫২ অর্থবিষ্ভার ভূমিকা 

সার প্রভৃতির ন্যায় যে-মুলধন মাত্র একবার ব্যবহারেই নিঃশেষ হইয়। ঘায় তাহাকে 
চলতি যুলধন বলে। চলতি মুলধন আবার পৌনঃপুনিক মূলধন (160010278 
০81151 ) নামেও অভিহিত-_ইহু। ক্রমাগত আবঙন করিতে থাকে [/ 

উৎপাদনকার্ধে একবার মাত্র ব্যবহৃত হয় বলিয়! চলতি মূলধন একবারেই ফেরত 
যায় কিন্ত স্থায়ী মূলধন ফেরত পাওয়া যায় ধার্ঘক।ণ ধরিয়া |) তাতী হত 

কিনিবার জন্য যে-অর্থ ব্যয় করিয়াছে তাহা সে একবার কা বিক্রীর্ত হইলেই ফেরত 
পাইবে আশ। কর! খায়, কিন্ত তাত বসাইবার জন্য সে যে-অর্থ ব্যয় করিয়াছে তাহা 
ফেরত পাইবে কাপভ কয়েকবার ধরিয়া উৎপন্ন ও বিক্রীত হইলে। 

খ। (আবদ্ধ ও অনাবন্ধ মূলধন (90 0 71086728 0811): আব্ধ 
মূলধন হইল তাহাই যাহা একপ্রকার উৎপার্দনকার্ধে আবদ্ধ হইয়া থাকে এবং এ 
উৎপাদন-ব্যবস্থা হইতে মুক্ত হইলে অন্য উৎপাদনকার্ষে ব্যবহৃত হইতে পারে না। 

" উদ্দাহরণস্বূপ রেল-ইঞ্জিনের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহা মাত্র একপ্রকার 
উৎপাদনকার্ষে ব্যবহার্য । কিন্তু কয়লা বা অর্থগত মূলধন (0001965 ০8169] ) বিভিন্ন 

প্রকার উৎপাদনকার্ধে ব্যবহারের যোগ্য ১ ইহারা কোন বিশেষ উৎপাদনকার্ষে আবহ্ধ 
+খাকে,না। স্বতরাং ইহার হইল অনাবদ্ধ মূলধনের উদাহবণ | 

" (মাত্র একপ্রকার ও বিভিন্ন উৎপার্দনকার্ষে ব্যবহৃত হয় বলিয়া! আবদ্ধ ও অনাবদ্ধ 
মূল যথাক্রমে বিশিষ্ট (95901911590 ) ও নিবিশেষ ( 8275990191550 ) মূলধনও 

- বলা হয়। 

জাতির দিক দিয়া আবদ্ধ ও অনাবদ্ধ মূলধনের মধ্যে অন্্পাত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 
মন্দাবাজার বেকাব-সমস্তা প্রভৃতি অধিকাংশেই অতিরিক্ত মাত্রায় যূলধন আবদ্ধ 

করাব ফল। কারণ, যে যে উৎপার্দনক্ষেত্রে যুলধন আবদ্ধ থাকে 
তাহাতে মন্দা ( 021:595100 ) দেখ! দিলে যূলধনকে স্থানাস্তরিত 
করিয়া মোট উৎপাদন, নিয়োগ প্রভৃতিকে অব্যাহত রাখিবার 

উপায় থাকে না। ফলে সামগ্রিকভাবে অর্থ-ব্যবস্থ! মন্দা-কবলিত হইয়। পড়ে। 
(ষৃলধন-গঠন €0:919168]. 5010796010 ) £ কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে 

(যেমন, এক বৎসবের মধ্যে ) কোন সমাজ তাহার মূলধন সম্পদের ষে বৃদ্ধিসাধন করে 
তাহাকে মুলধন-গঠন €((08101691 0010089001 ) বলা হয়।১ 

পঠনই ভহসলউদে্ত পর্যাপ্ত পরিমাপ মূলধন-গঠন দারির্য দূরীকরণ, সমব্ধি ইত্যাদি 
সকলেরই সর্ত। সঞ্চর হইতেই মুলধন গড়িয়া! উঠে, কিন্তু সঞ্চয়ই 

শেষ কথা নয়; এই সঞ্চয়কে মূলধনে র্নপাস্তরিত কর! বা মূলধন-গঠন করাই হইল 
আসল উদ্দেশ্ | 

১, 09 805007)6 00101 9 00001001)167 8005 6০ 368 09010] 6921776 & 0620100 18 

8000%70 8৪ 6106 82000106 ০ 369 57028677976 ০0? 020882010115988015 ৫0103060098 0901০৫৮ 

13910010830, 800 &190 : “০, 87059810006:76 ৪1%1879 21)89108 1981 01 20120086100, **. ০৮ এ 

88205080% 

এক শ্রেণীবিভাগেব 
গুকতু 
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এই যুলধন-গঠন কার্ধকে মোটামুটি তিন পর্যায়ে বিভক্ত করা! যায় : (১) সঞ্চয়ের 
টা কটি; (২) সঞ্চিত অর্থকে বিনিয়োগ তহবিলে রূপান্তরিত কর! ; 

নি এবং (৩) বিনিয়োজিত অর্থের ছারা মূলধন-দ্রব্য ( ০8165] 
83505 ) উৎপাদন বা সংগ্রহ কর] । যু 

এই তিনটি পর্যায়ের প্রত্যেকটিই বিশেষ সমস্যাপূর্ণ। প্রথমত, সঞ্যয়-হঙ্টির জন্য 
সঞ্চয়ের ইচ্ছা ও ক্ষমত। থাকা প্রয়োজন। ছিতীয়ত, সুঞ্চয় বিনিয়োগের জন্য 
বিনিয়োগের ইচ্ছা, বিনিয়োগের স্থযোগন্থবিধ। থাক! প্রয়োজন । তৃতীয়ত, বিনিয়োজিত 
অর্থে যূলধন-দ্রব্য উৎপাদনের বা সংগ্রহের স্থব্যবস্থ।_যথ।, দেশে যুল শিল্পের 
(69510 17050165 ) গঠন, মূলধন-দ্রব্য আমদানি ব্যাপারে লক্ষ্যা- ইত্যাদি থাকা 

প্রয়োজন । 

বর্তমান যুগে প্রধানত যে-শ্রেণীর দ্বার! সঞ্চয়-ন্থষ্টি হয় সেই শ্রেণী সঞ্চয়কে মূলধন 
রূপান্তরিত করে না। শেষোক্ত কার্য সম্পাদিত হয় শিল্পপতি ও ব্যবসায়িগণ ছার!। 

্বতরাং যুলধন-গঠনের জন্য সঞ্চয়-গ্টিকারী শ্রেণী ও শিল্পপতি 
ইরানি হত গ্রভৃতিদের মধ্য সার্থক যোগাযোগ স্কাপিত হওয়া প্রয়োজন । 
এই সার্থক যোগাযোগ স্থাপনের জন্য প্রয়োজন হইল সক্রিয় সরকারী প্রচেষ্টা এবং 
সুচিন্তিত করনীতি শিল্পনীতি ও বাণিজ্যনীতি। স্তরাং আধুনিক যুগে মূলধন-গঠন 
সরকারী কার্যাকার্ষের উপবও অনেকাংশে নির্ভরশীল । 

ছ। উত্পাদনেন্স অন্যান্য ভিত্তি (06111 98969 0: [0০- 

00060). ) * উৎপাঁদনের অন্যান্য ভিত্তি হইল কারিগরি বা! কলাকৌশলগত* দক্ষতা 

(0901)01০8]1 51:11] ), সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা ইত্যাদ্ি। কারিগরি দক্ষতা বিশেষভাবে 

মূলধনের প্রকারের উপর নির্ভর করে এবং সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা অর্থ-ব্যবস্থার ধরন ব! 
প্রকৃতি নির্ধারণ করিয়! থাকে । যে অর্থ-ব্যবস্থ। পৃথিবীর বৃহদংশে প্রবতিত এবং যাহার 

পরিপ্রেক্ষিতে আমরা! অর্থবিষ্যার বিশ্লেষণ করিতেছি তাহা মিশ্র অর্থব্যবস্থা! (11750 
[০0015 ) নার্জে অভিহিত । এই মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা সম্বদ্ধে আলোচনা পরে করাঁ 

হইতেছে। 

হহক্ষিগুসান্র 

নীট আর্থিক কলাণ ইত্যাদি ধাবণার প্রসাব সন্ত্বেও উংপ।দনবৃদ্ধি এখনও অধিকাংশ দেশেব লক্ষা। 
উৎপাদনের পরিমাণ নির্ভর কবে বিভিন্ন বিষয়ের উপব। এগুলিকে উৎপাদনেব ভিত্তি বলিয়াও বর্ণনা কর! 
ঘার়। ইহাদের মধ্যে প্রথম হইল “জমি' বা প্রকৃতিব দান । জমি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসমন্থিত। ইহাদের মধ্যে 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইল ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধির কাকারিতা৷ ? 

উৎপাদনের জনসংখ্যাগত ভিত্তি বিভিন্ন তত্বের নির্দেশ করে। 
উৎপাদনের মূলধনগত ভিত্তি বর্তমান দিনে বিশেষ গুরুতপূর্ণ। 
অন্তান্ক ভিত্তির মধ্যে আছে সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, অর্থ-ব্যবস্থা ইত্যাদি । হি 

পরিপ্রেক্ষিতেই আমাদের মত দেশে অর্থবিভার বিয্লেধণ করা হয়। 



৫৪ অর্থবিষ্ভার ভূমিকা 

অনুশীলনী 
1, 1088008৯ 0110 41970 1)031১, 01 [0:009061010 21 60০ 11006 0£ 1909106 095910702001)65, 

[ সাম্প্রতিক দৃষ্টি হংগি হইতে উৎপাদনের “ভুমিগত ভিন্তি'র পর্যালোচনা কর । ] ( ৪৩-৪৫ পৃষ্টা) 
..775251001750 011619119 51516৮50852 0100085 0£ 10000159070 10) 6000 11206 ০01 120000) 

90170110119, 

[ নমালে|চকে দৃষ্টিকোণ হইতে আধুনিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ম্যালথাসের জনসংখা৷ তত্ব সম্বন্ধে 
আলোচন! কর । ] (৪৫-৪৮ পৃষ্ঠা) 

9, 10109001012) 01 00010711850) 1৭ 180 0150 01100070140 00 ০1 07010116 1)700.808020 

2170 9]0169))10 0141111)110101).”  ]013000০, 

[ “জনসংখ্যার সমস্যা জনসংখাব আয়তনের সমস্ত নহে, সুদক্ষ উৎপাদন-ব্যবস্থ। এবং স্যাষ্য ব্টনেরই 
সমস্য। 1" উক্তিটির পধালোচন। কর । ] (৪৮-৫০ পৃষ্ঠা) 

4. 81180 08 1006৮ 02) 00020৮1 (011105101) 10501050176 165 100200:6)০0, 

[ মূলধন-গঠনের গুঞ্্ নির্দেশ করিয়। ৬ঠ।র উপর একটি টাক! রচনা কর। ] (৫২-৫৩ পৃষ্ঠা) 
5. 11058 25 2৮0)86৮] 2 15 20102)0চ 0%10108] 2 হতে 

[ মূলধন কাহাকে বলে? টাকাকডি কি মুলধন !] (৫১-৫- পৃষ্ঠা) 
6. 4101+0108712715000খে) দছচেত। 000018৮1100 009007)2ি 090)19 8,)0. 17501090 29 

40100891100 01 010 01১81166101) 1101) 0৮ 710101)5 5000001)01186, 

[ আবদ্ধ ও অনানদ্ধ মুলধনেব মধো পার্থক) নিদেশি কৰ এবং ৮।তভির দিক হইতে এই পার্থক্য গুরত্বপূর্ণ 

কেন তাহা দেখাও । ] ( ৫১-৫২ পৃষ্টা) 
রত এ আছ ৯০ ৮৯-৪-০০৮, পঞ্চ এ সপ. পপ এ (৯ পট দি, এ জট এসএ খপ এবার রা রর রা 

€ 

উৎপাদনের আয়তন ও ব্যবসায়-সংগঠন 
ণ €ড0-70াাদ 0 ৮1২0700তেশ0 ঞ]বা) 

8705]55 0৫4 194110) ) 

আ।ডাম স্মিথ তীাহার গ্রন্থের১ স্থরুতেই শ্রমবিভাগ (10115101020: 1,800) 
লইয়া আলোচন1 করিয়'ছেন। তাহার মতে, শ্রমবিভাগের ফলে শ্রমিকের কর্মক্ষমতা 
নিপুণতা বিচারবুদ্ধি সকলই বৃদ্ধি পাঁইয়াছে। শ্রমবিভাগ বলিতে বুঝায় শ্রমের 
বিশেষীকরণ (592018115961012 0£ 12104: )। বত্মানে শ্রম ছাড়াও উৎপাদনের 

অন্যান্য উপাদানের মধ্যেও বিশেষীকরণ বা বিনিদিষ্টতা (522০1210105 ) লক্ষ্য কর] 
যায়। দেখা যায়, মূলধন বিভিন্ন বিশেষীরুত যন্ত্রপাতিতে আবদ্ধ হইয়াছে, জমি 
বিভিন্ন বিশেষীকৃত ব্যবহারে নিযুক্ত রহিয়াছে। উদ্দাহরণম্বরূপ, রেল-এগ্রিন দ্বারা 
রেলগাড়ী টান! ছাড়া আর কোন কার্য কর! যায় না ; সেলাই-কল দ্বারা সেলাই ছাড় 
আর কিছু হয় না। অনুরূপভাবে একই জমিতে কারখানাবাড়ী নির্মাণ ও কৃষিকার্য 
সম্পাদন করা যায় না। অনেক সময় আবার তুলার জমিতে মাত্র তুলা, গমের 
জমিতে গম এবং পাটের জমিতে পাটই উৎপাদন করা হয়। এই বিশেষীকরণ ব1 

“১০7760867০1 710/507 (1776) 



| 

ঞঁ 
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বিনি্দিষ্টভাই বর্তমান উৎপাদন-ব্যবস্থার ভিত্বি। ইহার দরুন উৎপাদনকার্ষের জন্ত 

বিশেষীরুত উৎপাদনে প্রয়োজন হয় উপাদানসমূহকে একত্র করিয়া উহাদের মধ্যে 
সমন্বয়সাধনের জন্য. সমন্নয়সাধনের | অর্থবিষ্যায় এই একত্রীকরণ ও সমন্বয়সাধনের 
প্রযোজন হয় সগঠকেব কার্যকে “সংগঠন” এবং যে-ব্যক্তি এই কার্য সম্পাদন করে তাহাকে 
“সংগঠক" বা উদ্যোক্তা] (22660157601 ) বলিয়। অভিহিত করা হয়। 

একটি উদ্দাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে আরও একটু পরিস্কুট কর! ধাইতে পারে। 
বিশেষীরুত জমিতে বিশেষজ্ঞ কৃষক তুল উৎপার্দন করে। এ তুলা হইতে আর একদল 
বিশেষজ্ঞ শ্রমিক জামার কাপড উৎপাদন করে। এ কাপড় হইতে তৃতীয় একদল 
শ্রমিক পোশাক তৈয়ার কবিয়া বাজারে যোগান দেয়। স্থৃতরাং একটি জামার 
উৎপাদন অন্তত তিনটি বিশেষীরুত প্রক্রিয়ার (0:০9০০9৪ ) বিভক্ত । আবার প্রত্যেক 

প্রক্রিয়া অনেকগুলি করিয়া ক্ুত্ত ক্ষুত্র বিশেষীরুত কার্ধে বিভক্ত । তুলা হইতে কাপড় 
উৎপার্দন কোন একজন বিশেষ শ্রমিক করে না। ইহা শত 

একটি উদ্ারবণ শত শ্রমিকের পারম্পবিক সহযোগিতার ফল। স্থতরাং দেখ! 
যাইতেছে, বর্তমান উংপাদন-ব্যবস্থা অসংখ্য বিশেষীকৃত উৎপাদনের উপাদানসমূহের 
সহযোগিতায় গঠিত। এই সহযোগিত। সাধন করে সংগঠক নামধারী আর একদল 
বিশেষজ্ঞ যাহাদ্দিগকে অনেক সময় কার্লাইলের ভাষায় “শিল্পাধিনায়ক” (০8%658185 ০৫ 
100507% ) আখ্যাও দেওয়া হয়। উতপাদন-ব্যবস্থার বিশেষীকরণের প্রসারের সংগে 
সংগে এই অধিনায়কশ্রেণীরও প্রাছুর্ভাব ঘটিয়াছে। 

সহগকক্কেল হ্ার্জাললী (চা013000179 ০0£ 076 (30159101521) : 
অনেক অর্থবিদ্ভাবিদ সংগঠক বা উদ্যোক্তাকে উৎপাদনের পৃথক উপাদান হিসাঁবৈ গণ্য 
করিতে চাহেন না। তীহার! তীাহাদেব অভিমতের সপক্ষে বলিয়া থাকেন ষে 
স-গঠনকার্য (10182758610 ) একপ্রকার শ্রম ব্যতীত আর কিছুই নয় এবং প্রতোক 

শ্রমিককেই কিছু-নাঁকিছু সংগঠনযূলক কার্য করিতে হয়। কিন্তু ইহা৷ সত্বেও বল! হয় ষে 
সংগঠকের কার্য বিশেষ ধরনের : সংগঠকই চাহিদা ও যোগানের মধ্যে মধ্যস্থ১ এবং 
বর্তমানের জটিল উৎপাদন-বাবস্থাপ তাহার বিশেষ স্থান রহিয়াছে । এই কারণে 

: সংগঠনকে উৎপাদনের পৃথক উপাদান হিসাবে গণ্য কঁরিয়াই আলোচন] করা হয় । 
সংগঠকের কার্ধাবলীর মধ্যে নিরলিখিতগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ : 
(১) তাহাকে প্রথমেই ঠিক করিতে হয় কোন শিল্প বা ব্যবসায়ে সে প্রবেশ 

উৎপাদন স্থন্ধে করিবে এবং কত পরিমাণ দ্রব্য সে উৎপাদন করিবে । অর্থাৎ 
সিদ্ধাস্ত গ্রহণ উৎপাদনক্ষেত্রে নির্বাচন €০1১০০০ ) ব1 সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রাথমিক 

'ভার (02002 00515695 06015101)9 ) তাহার উপরই ন্যন্ত। 
(২) তাহার প্রধান সমস্যা হইল ছুইটি : (ক) সর্বাপেক্ষা স্বপ্ন ব্যয়ে উৎপাদন কর] 

এবং (খ) সেই পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করা যাহাতে মুনাফা সর্বাধিক হয়।২ ন্যুনতম 
১, 101)9 9:262177912500 25 006 27002209015 06৮579670 26108100. &00. 900017,” 390918108 

৯২৭0 এন এট 199) 000 6০ 0:০00009 880], 93600৮ 8৪ 01799001588 00988019, 
(88) 106 29096 8:00 30) ০ ৪1] 0098119 0003009 18 08 21956 0:0608016 ০26 6০ 
817) ৪6.” 98310061802 
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ব্যয়ে উৎপাদন করিবার জন্য সংগঠককে উপাদানের মধ্যে কাম্য অনুপাত (09000110 
চ:020:010) নির্ধারণ করিতে হয়। এই কাম্য অগ্থপাত কি হইবে তাহ 

ূ পৰীক্ষানিরীক্ষার সাহায্যে ঠিক করিয়া লইতে হয়। কখনও শ্রম 
সুজানার বাড়াইয়া, কখনও যুলধন বাড়াইয়া আবার কখনও বা জমি 
বাড়াইয়া সংগঠক বা কর্মকতাঁকে দেখিতে হয় যে বিভিন্ন উপাদানের কোন্ সমন্বধ 
ব্যয়ের দিক দিয়! ন্যনতম (1625 ০09 ০0111010901012 ০৫ 06019 ) হয়। 

(৩) বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে প্রয়োজনীর সমনয়সাধনের পর তাহাকে ঠিক 
রাত করিতে হয় কতটা পরিমাণ উৎপাদন সে করিবে__অর্থাৎ কি 

পরিমাঁণ উৎপাদন করিলে মুনাফা! সর্বাধিক হইবে। 
(৪) যাহাতে পূর্ব-নির্ধাবিত সিদ্ধাস্ত অন্তযায়ী কাজকর্ম চলে সংগঠককে তাহাও 

চারি রর দেখিতে হয়। অবশ্ট এই কার্ধ কতকটা বেতনভূক্ ম্যানেজারের 

হস্তে ছাড়িনা দেওয়া যায়। কিন্তু সামগ্রিক তত্বাবধানের ভার 
সংগঠককে গ্রহণ করিতেই হয়। 

(৫) সংগঠক বা উদ্যোক্তার প্রধান কার্য ঝুঁকি বা অনিশ্চদ্নতা বহন করা 
(60 0621 1156 0 01006118100 ) | আধুনিক ধনতান্্িক ব্যবস্থায় বাজারে 

বিক্রয়ের সম্ভাবনার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই উৎপাদন কর! হয়। কিন্তু বাজার বড 
অনিশ্চিত এবং চাহিদাও বিশেষ পরিবর্তনশীল । যে-কোন ব্রব্যের উৎপাদনকার্ের 
স্বর হইতে উহা! বাজারে ছাডা পর্যস্ত কিছুটা সময় কাটিয়া! ষায়। এই সময়ের ভিতর 

চাহিদার পরিবর্তন ঘটিতে পারে, দাম হ্রাস পাইতে পারে। 
অতএব, লাভের আশার মত লোকসানের আশংকাও সকল জময়- 

রহিয়াছে । এই অনিশ্চয়তার দীয়িত্ব বা ঝুঁকি বহন করিয়াই উদ্যোক্তাকে উৎপাদন- 
কার্ধ চালাইতে হয়। 

(৬) পরিশেষে, উৎপাদনের উপাদানসমূহের মধ্যে উৎপন্নের বণ্টনভারও সংগঠকের 
উৎপাদনের উপাদান-. উপর ন্যান্ত। জমি- অর্থাৎ জমিজায়গ! কাচামাল ইত্যাদির জন্য 
সমূহের মধ্যে উৎপন্ন কি দেওয়া হইবে, শ্রমিক কত পাইবে, মূলধন-মালিক কি পাইবে 
বর তাহা সংগঠক চুক্তি সম্পাদন করিয়া পূর্ব হইতেই নির্ধারণ করে। 
এই নকল প্রাপ্য মিটাইয়া কিছু উদ্বত্ত থাকিলে তাহাই উদ্যোক্তা মুনাফা হিসাবে 
ভোগ করে। 

বর্তমান বৃহদায়তন যৌথ যুলধনী প্রতিষ্ঠানের যুগে ঝু'কি বহন ও তত্বাবধান কার্য 
ঘে সকল সময় পরস্পরের সহিত সম্পকিত হইবে এরূপ কোন কথা নাই। যৌথ 
যৌথ মুলধনী প্রতিঠানে মূলধনী প্রতিষ্ঠানে ঝুকি বহন করে অসংখ্য অংশীদার । তত্বাবধান 
কুটকি-বহন ও বা! সংগঠন কার্ষের সহিত তাহার্দের অধিকাংশেরই কোন সম্পর্ক 
২৯৯ থাকে না। সংগঠনকার্ধ সম্পাদিত হয় অংশীদারদের মধ্যে মাত্র 

ন কয়েকজন লইয়! গঠিত পরিচালকবোর্ড ঘ্বারা। এই বোর্ডের 
_ শরভাগণই প্রকৃত সংগঠক ও উদ্ভোন্1!। তাহারাই উদ্ভোগী হইয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা 

ঝুঁকি বহন করা 
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করে, মূলধন সংগ্রহ করে, দ্রব্যাদি উৎপাদন কবে, উৎপন্নের ব্টন করে। লোকসানের 
ঝুঁকি ছাড়াও তাহার্দিগকে আর একপ্রকার ঝুঁকি বহন করিতে হয়। ইহা হইল 
এইবপ প্রতিষ্ঠানে হুনাম ও প্রতিষ্ঠা নষ্ট হইবার ঝুঁকি। একবার স্থনাম নষ্ট হইলে 
পরিচালকমণ্ুলীই এ পবিচালকগণের পক্ষে আবার শিল্পের অধিনায়কতার ভাব 
হি পাওয়া কঠিন হইবে, তাহাদেব উদ্চোগাধীন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানে 
বিনিয়োগ করিতে লোকে আর ভরস। পাইবে না । 

ইহাই প্রকুত উদ্যোক্তাব ঝুঁকিব প্রকৃতি । ইহার সহিত সাধারণ অংশীদার যে 
অনিশ্চয়তা বহন করে তাহাব কোন সংগতি নাই। এই কারণেই সংগঠন বা 
উদ্যোগকে এক পৃথক উপাদান হিসাবে এবং সংগঠকগণকে এক বিশেষ শ্রেণী ভিসাবে 
গণ্য করা হয়। 

ন্যবসাম্ত্র অহগ৯্নেক্স লিভিজ জঞ্ন ( 5010709 0 13101511)295 
(91821158000) : পূর্বে বযবসাষ সংগঠনেব বপ ছিল অতি সরল। তখন 
একজনের ব্যবসায় ছিল বাঁতি। ব্যবসায়ীকে স্বয়ং মূলধন যোগান দিয়া, জমিজায়গা- 

ূ শ্রমিক সংগ্রহ কবিয়| ব্যবসায় সংগঠন করিতে হইত। উপরন্ত, 
বিডি বটে লব তখন ব্যবসাম সকল ক্ষেত্রে শুধু মুনাফা লাভেন উদ্দেস্েই পরিচালিত 

হইত। বতমানে এই অবস্থা হইতে বিশেষ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 
এখন শুধু একজনই ব্যবসায় পরিচালনা করে না, অনেকজন মিলিয়! যৌথভাবেও 
ব্যবসায় সংগঠন করিসা! থাকে। দ্বিতীয়ত, সকল ক্ষেত্রে ব্যবসাষের উদ্দেশ্ট মুনাফা 
লাভ করা! নয়। বর্তমানে পাবম্পরিক স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্তে সমবায়িক ভিত্তিতে এবং 

_ জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক ব্যবসার-প্রতিষ্ঠান সংগঠিত হইয়া থাকে। 
ইহাদের ফলে ব্যবসায় সংগঠন যে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ কবিয়াছে তাহার মধ্যে 
নিয়লিখিতগুলিই প্রধান। একমালিকী কারবার, অংশীদাবী কাববার, যৌথ মূলধনী 
প্রতিষ্ঠান, সমবায় এবং রাস্ট্রীয় পরিচালন] । 

এক মালিকী কাব্রবাল্প ( 911816-0৬71821: 1110) ) : ব্যবসায়- 
প্রতিষ্ঠানের ইহাই আদি রূপ এবং এখনও অধিকাংশ ছোট ছোট ব্যবসায় এই শ্রেণীর । 
ইহাতে মালিক সংগঠনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ কবে এবং সম্পর্ণ ঝুকি বহন কবে। 

স্থৃবিধা-অস্মুবিধ! : এই প্রকার ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানে মালিকের পক্ষে সকল দিকে 
যত্ব লওয়া সম্ভব হয়। লাভলোকসান সম্পূর্ণভাবে মালিকের বলিয়া! সে সর্বদা! সতর্ক 
থাকে এবং খরিদ্দারকে সন্তষ্ট করিয়া চলে। উপরস্ত, ইহাতে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব 
হয় এবং শ্রমিক-মালিক সৌহার্দ্য বজায় থাকে। 

কিন্তু ঘাহার মূলধন আছে তাহার ব্যবসায় পরিচালনার যোগ্যতা! নাও থাকিতে 
পারে। দ্বিতীয়ত, ইহাতে কারবারে ঝুঁকি অত্যস্ত বেশী। এই কারণে একমালিকী 
কারবার অত্যন্ত সংকীর্ণ পরিধির হয়। অনেক ক্ষেত্রে ইহা! মাত্র স্থানীয় চাহিদাই 
মিটাইয়! থাকে। 



৫৮ অর্থবি্ঠার ভূমিক! 

অহম্পীদান্রী কানা (21002151219 চাট): ছুই বা 

ততোধিক ব্যক্তি লাভক্ষতির অংশীদার হুইতে স্বীকৃত হইয়৷ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান 
পরিচালনা! করিতে থাকিলে উহাকে অংশীদারী কারবার বলে। অবশ্ট সকলকে যে 
সমান অংশীদার হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই । 

সুবিধা : অংশীদারী কারবারও ব্যবসায় সংগঠনের অতি পুরাতন রূপ এবং ইহা 
একমালিকী কারনারের ক্রুটিগুলি হইতে অনেকাংশে মুক্ত । একজনের হয়ত মূলধন 
যোগাইবার স'ংগতি আছে, অপর একজনের ব্যবসায় পরিচালনার যোগ্যতা! আছে। 
উভয়ে মিলিয়া কারবার করিলে উহা1| সফল হইবারই সম্ভাবনা! থাকে। অনেক সময় 
দেখা গিয়াছে যে পুরাতন মৃতপ্রায় প্রতিষ্ঠান নৃতন অংশীদাব গ্রহণ করিয়! বাচিয়া 
গিয়াছে । দ্বিতীয়ত, একম[লিকী কারবার অপেক্ষ। ইহ! অধিক মূলধন সংগ্রহ করিতে 
এবং ফলে অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর পরিধির হইতে পারে। তৃতীয়ত, অডিটর এটনি 
প্রভৃতির ব্যবসায়ে অনেক সময় কিছু দায়িত্বশীল লোককে বাহিরে এবং কিছু লোককে 
ভিতরে কাঙ্গ করিতে হয় বলিয়া এইরূপ ব্যবসায় অংশীদারীর ভিত্তিতেই গঠিত হওয়া 
হ্থবিধাজনক | 

অস্থুবিধা : অংশীদারী কারবারেও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ক্রটি লক্ষ্য করা যায়। 
প্রথমত, একজনের কুপরিচালনার ফল সকল অংণীদারকে ভোগ করিতে হয়। 
দ্বিতীয়ত, অংশীদারগণ মিলিয়া যে-মূলধন যোগান দেয় তাহা অধিকাংশ সমন যথেষ্ট 
বিবেচিত হয় না। এইজন্য যে-সকল ব্যবসাষে বেশী মূলধনের প্রয়োজন হয় অংশীদারী 
কারনার..তাভাদের অন্থক্ল নহে। তৃতীয়ত, এইরূপ কারবার অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসীম 
দায়ের (01711771690 119111165 ) ভিত্তিতে সংগঠিত হয়। ইহার ফলে কারবার 

ফেল পড়িলে উহার ধদি কোন দেনা! থাকে তাহা! একজন অংশীারের নিকট 
হইতেই আদার করা যাইতে পারে । ইহ অতি বিপজ্জনক ব্যবস্থা । এইজন্য লোকে 
অংশীদারী কারবারে সহসা যোগদান করিতে সাহসী হয় না। আজকাল অবশ্য 
অনেক সমঘ অংশীদারী কারবারের এই ক্রটি দূর করিবার জন্য"্অংশীদারদের দায় 
সীমাবদ্ধ ব। নির্দিষ্ট (11701660 ) কিরিয় দেওয়া! হয়। চতুর্থত, অংশীদারদের মধ্যে 
ঝগড়াবিবাদ মনোমালিন্যের ফলে কারবার ঘন্দের দিকে যাইতে পারে। পরিশেষে, 
মৃত্যু ইত্যাদি কারণে একজন অংশীদারের স্থান শৃন্য হইলে তাহা পূরণ করা কঠিন 
হুইয়| পড়ে। 

ম্বৌথ স্মুলঞ্খনী এ্রভিষ্ঠীন্ন (0091) 56০০1 00107987% ) : বর্তমানে 

ব্যবসায় সংগঠনের যে-রূপটি বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে তাহা হইল যৌথ মুলধনী 
.প্রতিষ্ঠান। ইহার মূলে আছে বৃহদায়তন ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসার । 
* গঠন: বহুসংখ্যক ব্যক্তি মূলধন প্রদান করিয়া! যৌথ মৃলধনী প্রতিষ্ঠান গঠন 
'করে। এইসব মূলধন প্রদানকারীকে প্রতিষ্ঠানের অংশীদার (51281101058 ) 
বল! .হয়। যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান অংশীদারগণের যৌথ কারবার হইলেও গঠিত বা 



উৎপাদনের আয়তন ও ব্যবসায়-সংগঠন ৫৯ 

বেজিস্ীকৃত হইবাব পৰ আইনেব দৃষ্টিতে ইহা একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সংস্থা পবিণত 
হয। ইহা সম্পত্তিব মালিক হইতে পাবে, চুক্তি সম্পাদন কবিতে পাঁবে, আদালতে 
অভিষোক্তা এব" অভিযুক্তেব ভূমিকাষ অবতীর্ণ হইতেও পাবে । যৌথ মূলধনী কাববাব 
পবিচালিত হয সংশ্রিষ্ট দেশেব কোম্পানী আইনের (00717918195 4১০) দ্বাবা। 

মালিক অসংখ্য বলিযা যৌথ মুলধনী প্রতিষ্ঠানেব পবিচালনাব ভাব থাকে অ+শীদাব- 
গণেব মধ্য হইতে নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত এক পবিচালকমগ্ডলীব (80৪10 ০৫ 
[015060:5 ) উপব। পবিচালকম গুলী নীতি নির্ধাবণ কবে এব* উহাবই তত্বাবধানে 
প্রতিষ্ঠানেব দৈনন্দিন কার্য পবিচালিত হয | 

পূর্বে যৌথ মূনধনী প্রতিষ্ঠান অসীম দামের ভিত্তিতে সংগঠিত তইত। যতদিন 
পর্যন্ত এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল ততদিন পযন্ত যৌথ যুলধনী প্রতিষ্ঠান বিশেষ প্রসাব 

1৬ কবে নাই, কাবণ লোকে স্বাভাবিকভাবেই কোন প্রতিষ্ঠানের 
857 সামান্য নিক্ষিষ অশ্শীদাব ভইযা উচাব সমগ্র দায বহন কবিতে 

বৈশিষ্চ চাহিত না। ১৮৫৫ সালে ই প্যাণ্ডে সসীম দাযেব (11101690 

110১11165 ) নীতি প্রবততিত 55০1 এই স্কবিধাটি দূব হঘ। 
তখন হইতে অ*শীদাবদেব দ্য তাখাদেব নীত অশ ব| শেষাবেই সীমাবদ্ধ থাকে। 

অর্থাৎ কোম্পানীব দেনাব দাঁষে অশীলাবকে তাশাঁব পাত শেষাবেব মুল্যে পবিমাণ 
অর্থই হাবাইতে হইতে পাবে, কোন ক্ষেত্রেই ইগাধ অধিক শহে। 

মূলধন সংগ্রহের পন্থা: এই অশ ব| শোব নিঞ্বই যে যৌথ মূলধনী 
প্রতিষ্ঠানের মূলধন স" গ্রহে প্রধান পন্থা, তাহ! সহজেই অন্মেঘ। যাহাতে অনেকেই 
সঞ্চঘ বিনিযোগ করিতে পাবে তাঠাব জন্য সমগ্র যম ।খনকে শুদ্ধ ক্ষুদ্র অশে (51186) 

বিভক্ত কবা হম। মোট মুনাধাব পধিমাণ অন্কুসাবে শেশাবেব উপব শতকব। হাবে 
লভ্যাশ (1৮190 ) বোষণ। কবা “ব। 

শেযাব ছাভ। যৌথ মূলবনী প্রতিষ্ঠান ডিবেঞ্চান €(09020000 ) বিভ্রণ কবিযাও 

মূলধন সংগ্রহ কবে। (ডিবেঞ্চাৰ হইল এক বণ্মেন তমস্থক (1১00৫. ) যাহাব বিরুদ্ধে 
কোম্পানীব সম্প্তি (৪১৪০৪) জামিন থাকে এবযাহাব উাব কোম্পানীকে মিরিষ্ 
ভাবে সদ প্রদান কবিতে হয। | স্থতবা” ডিবেঞ্চাব ক্রেতাগণ কোম্পানীব মালিক নয, 
মহাজন মাএ । মহাজন বনিষ| কোম্পনীব মুনাফাৰ উণব কোন অধিকার অথবা 
পবিচালনাব সংগে কোন সম্পর্ক তাহার্দেব থাকে ন|। 

যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানেব শেষাব সাধাবণত ছুই প্রকাবেব হব (১) অগ্রগণ্য 
শেযাব (10:9:£6161)0 9159169 ) এবং (২) সাধাবণ শেষাব (010115215 0: 

৪815 82195 )। অগ্রগণ্য শেষাব যাহাবা ক্রম কবে, কোম্পানীব লাভ হইলে 

তাহাদেবই দাবি অগ্রগণ্য বিবেচিত হয়। কিন্তু ভাহাবা নিদিষ্ট হাবে লভ্যাংশ পায় 
এবং কোম্পানীব পবিচালনাধ তাহাদদেব বিশেষ কোন মতামত থাকে না। 

সাধাবণ শেয়াবেৰ উপব লভ্যাংশেব হাসবৃদ্ধি ঘটিষ! থাকে বলিষা প্রতিষ্ঠানেব উপব 
সাধাবণ অংশীদাবগণের ( 0:0119915 5158151)010675 ) নিয়ন্ত্রণও অধিক হয। 



৬০ অর্থবিদ্যার ভূমিকা 

যৌথ মৃূলধনী প্রতিষ্ঠানের সুবিধা (40581765699 0£ ]01176 96০৫ 

টি যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের সপক্ষে প্রথমেই বলিতে হয় যে ইহ৷ 

১। ইহা বৃহদায়তন ব্যতীত শিল্পবাণিজ্য বর্তমান উন্নত রূপ ধারণ করিত না। শিক্প- 
বাবসায় সম্ভব বাণিজ্যের উন্নতির মূলে আছে বৃত্দায়তন বাবসায়। যৌথ 
জার মূলধনী কারবারের ভিত্তিতেই বৃহদায়তন ব্যবসায় গড়িয়া উঠিয়া 
সভ্যতার অগ্রগতি সম্ভব করিয়|ছে। 

এরূপ কতকগুলি ব্যবশাবাণিজ্য আছে যাহাতে প্রচুর যূলধন নিয়োগের প্রয়োজন 
হয়। উদ্দাহরণন্বরূপ, বিদ্যুৎ সরবরাহ, খনিজ তৈল উত্তোলন প্রভৃতির উল্লেখ কর 
যাইতে পারে। যৌথ যূলধনী প্রতিষ্ঠান গড়িয়৷ না উঠিলে এগুলি রাষ্ট্রকেই পরিচালন৷ 
করিতে হইত। সকল ক্ষেত্রে রাষ্্ট কতটা করিয্না উঠিতে পারিত সে-বিযয়ে যথেষ্ট 
সন্দেচে আছে। উপরন্ত, ব্যাংক-দ্যবসায়, বীমা-ব্যবসায় প্রভৃতিতে প্রতিষ্ঠান যত 
বৃহদায়তন হয় উহার মর্যাদ1। ও মুনাফ। তত বাড়ে । ফলে প্রতিষ্ঠানও তত সফল হয়। 
হীরার যৌথ মূলধনী 'প্রতিষ্ঠানই এই সকল ব্যবসায়ের আরতনের প্রসার 
বায়সংক্ষেপও ঘটছে সম্ভব করিয়াছে । একমালিকী কারবার, অীদারী কারবার 

প্রভৃতির আন্তন প্রসারের পথে যে-প্রতিবন্ধকগুলি ছিল যৌথ 
মূলধনী প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হওরা সেগুলি অগসারিত হইয়াছে। ফলে অভ্ভূতপূর্ব 
আয়তনজনিত বায়সংক্ষেপও ( 8০017917155 01 50816 ) ঘটিয়াছে। 

যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান সমাজে নানাভাবে বিনিয়েগ-অভ্যাস (11056900001 

12151: ) গড়িয়া তুলে। প্রথমত, যাহাদের অর্থ আছে কিন্তু ব্যবসায় পরিচালন। 
করিবার যোগ্যত। বা ইচ্ছা কোনটাই নাই, তাহারা যৌথ মূলধনী 

৪১ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার কিনির়া বিনিয়োগ করিতে পারে। দায় 
সীমাবদ্ধ বলিয়া এই ধরনের প্রতিষ্ঠানে লোকের টাকা খাটাইতে 

আগ্রহ থাকে। ইহা ছাড়া যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের শেয়ার স্তাস্তরযোগ্য বলিয়া 
বিনিয়োগের ঝুঁকি (19) কমিয়া যান।”" বিনিয়োগকারী 

্ দা ইচ্ছামত শেয়ার বেচিয়া কমবেশী টাকা ফেরত পাইতে পারে। 
পরিশেষে, যাহাদের বেশী মূলধন আছে তাহার্দের পক্ষে একউ 

ব্যবসায়ে উহা বিনিয়োগ করিবার প্ররোজন হয় না । ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয় 
করিয়৷ তাহার। তাহাদের ঝুঁকিকে ছড়াইয়া দিতে (0185100. ০৫ 1190 ) পারে । 

স্থায়িত্ব যৌথ সূলধনী প্রতিষ্ঠানের আর একটি গুণ। একমালিকী বা অংশীদারী 
কারবারের মত একজনের মৃত্যু হইলেই ব্যবসায় উঠিয়া যাইবার সম্ভাবন! দেখা যায় ন|। 

এই কারণে যৌথ মুলধনী প্রতিষ্ঠান দূর ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা 
৪1 স্থাকিহহার করিতে পারে, ব্যবসায় সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করিতে পারে। সিদ্ধান্ত 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য 

গ্রহণের ভার ব্যবসায় বুদ্ধি ও জ্ঞানসম্পন্ন ক্ষুত্র পরিচালকমগ্ডলীর 
হস্তে ন্যস্ত থাকে বলিয়া পরিচালন! ব্যাপারে উৎকর্ষ লক্ষ্য করা যায়। 



উৎপাদনের আয়তন ও ব্যবসায়-সংগঠন ৬১ 

বিনিষোগের ঝুঁকি ও যৌথ মৃূলধনী প্রতিষ্ঠান € 11915 0£ [19০৪৮ 
10367) 8100. 01700960015 (00122192705 ) £ যৌথ যূলধনী প্রতিষ্ঠান কিভাবে 

বিনিয়োগের ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা হাস করে তাহাব আরও একটু বিশদ আলোচনা 
বর্তমান উৎপাদন-. করা যাইতে পারে। বর্তমান দিনের বৃহদ্দায়তন ব্যবসাবাণিজ্যে শুধু 
বাবস্থায় ছুই প্রকাৰ যে বহু পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন হয় তাহাই নহে, উহা৷ দীর্ঘকাল 
0 এবং অনিশ্চিত ভবিয্ততের জন্য প্রয়োজন হয়। বৃহদায়তন 
প্রতিষ্ঠান যে-মূলধন নিয়োগ করে তাহার এক বৃহদংশ হইল বিশেষীকৃত ও স্থায়ী 
মূলধন (59901911590 2:90 1160 ০৪7১1691 )। উহা! দীর্ঘদিন ধরিয়া বিশেষীকত 

১। মুলধনেব ধৃহধংশ উৎপাদনকার্ধে আবদ্ধ থাকে । এইজন্য বিনিয়োগকারীদের ঝু'কিও 
আবদ্ধ থাকে বাড়িয়] যায়। হয়ত আবদ্ধ মূলধন বেশ কিছুদিন অব্যবহৃত অবস্থায় 
রহিল, অথব1 উহা! হইতে যে-আয় হইবে আশা করা হইয়াছিল তাহা হইল না। 

এই অনিশ্চয়ত৷ ছাড়াও আর এক প্রকারের ঝুঁকি আছে। ইহা হইল বিক্রয়ের 
সম্ভাবনার দিকে দৃষ্টি রাখি উৎপাদন করিবার ঝুঁকি। ধৃহদায়তন ব্যবসায় দূরবর্তাঁ 

বাজার ব1 দূর ভবিষাতেব জন্য উৎপাদন করে। উৎপাদনের স্থুরু 
কে নধর হইতে উহ। সমাঞ্ধ হইয়া দ্রবা বাজাবে বিক্রয়ের জন্য উপস্থিত 
উৎপাদন কবিতেহধ করিবার মধ্যে বেশ কিছুটা অমা কাটিয়া যা । এই সময়ের মধ্যে 

চাহিদার বিশেষ পরিবঙন ঘটিতে পানে । অতএব, লোকমানের 
ঝুঁকি বহন করিয়াই ধুহদায়তন এওতিষ্ঠানকে উৎপাদন করিনা যাইতে হয়। 

যৌথ মূলধনী প্রতিষ্টানেব উদ্তুবেব দলে বিনিয়েগের এই ছুই প্রকার ঝু কি»পরিহার 
যৌথ মুলধনী প্রতিষ্ঠানে কর! সম্ভব হইয়াছে। বৃহদায়তন €তিষ্ঠানের যূলধনেণ এক 4ইদংশ 

উভয় ঝুঁকিই গবিহাব আবদ্ধ হইয়া] থাকিলেও, বিনিয়োগকারীর অর্থ আবদ্ধ থাকে ন। 
রি সে ইচ্ছ। করিলে শেয়ার বেচিয়া দিতে পারে। শেছ্ধার বাজার 
(5০০1 ৪3০178118৩5 ) থাকার দরুন তাহাকে ক্রেতাও খু'জিয়া বেডাইতে হষ ন1। 

দ্বিতীয়ত, যৌথ মুলধনী কারবারের ফলে কমবেশী ঝুঁকি লওশ1 সম্ভব গ্ম। কেহ 
সাধারণ শেয়ার কিনিয়৷ অধিক দ্বায়িত্ব লইতে রাজী না হইলে অগ্রগণ্য শেয়াব কিনিতে 
পারে। আরও কম ঝুকি লইতে চাহিলে ডিবেঞ্চার কিনিতে পারে। আবার যর্দি 
সাধারণ শেয়ারেই সঞ্চয় বিনিয়োগ করিতে চায় তবে এক প্রতিষ্ঠানে শেষার না 
কিনিয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার কিনিতে পারে। 

উপরন্ত, সঞ্চয়কারীকে যে সরাসরি ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করিতে হইবে এমন কোন 
কথা নাই। সে তাহার সঞ্চয় ব্যাংকে জম! রাখিতে পারে, বীমায় নিয়োগ করিতে 
রর পারে, বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান (77525077606 050 ) প্রভৃতির 

৮ হন্ডেও সমর্পণ করিতে পারে। এই সকল প্রতিষ্ঠানই আবার 

তাহাদের সংগৃহীত সঞ্চয় ব্যবসাবাণিজ্যে বিনিয়োগ করে। সুতরাং 

প্রকৃত ঝুকি ইহারাই বহন করে। এই ঝুকি বহনই ইহাদের অন্যতম বিশেষীকৃত কার্য 
(52০04811560 105০0028 )। 



৬২ অর্থবি্ভার ভূমিকা 

স্থৃতরাং দেখা যাইতেছে, যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের উতদ্ভবের ফলে ঝুঁকি বহনও 
বিশেষীরূৃত কার্ধ হইয়। দ্াড়াইয়াছে এবং ইহাই উৎপাদনের আয়তন প্রসার করিয়। 
শি্পবাণিজ্যের অগ্রগতি সম্ভব করিয়াছে । 

যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের অন্ভুবিধ। (1)155087768%55 0£ 0০17) 96০০1 
(00122798175 ) : যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের কয়েকটি বিশেষ অস্থবিধা বা ক্রটিও 

দেখা যায়। অংশদারগণ স'খ্যায় অধিক এবং ভাসমান প্রকৃতির বলিয়া পরিচালনার 
্ সহিত তাহার্দের কোন যোগাযোগ থাকে না। অংশীর্দারেরা যেন 

পারচালমাদানগ ও. হোটেলের অতিথি। হোটেল ভাল চলিতেছে কি মন্দ চলিতেছে 
যোগাযোগের অভাব তাহাতে যেমন অতিথিদের কোন আগ্রহ থাকে ন।, স্থখস্বাচ্ছন্দ্য 

পাইলেই তাঙহার। যেমন সন্তষ্ট থাকে তেমনি নিয়মিত লভ্যাংশ 

পাইলেই অংশীদারগণ যথেষ্ট মনে কবে। ইহার ফলে কোম্পানীর ভাগ্যনিয়ন্ত। 
পরিচালকগণ নানা অসছুপায়ে নিজেদের স্বার্থসাধন করিবাব স্থযোগ পায়। দ্বিতীয়ত, 

্ যৌথ যূলধনী কারবারের * বিচালন। তত্বগতভাবে গণতান্ত্রিক হইলেও 
ডি কর্মক্ষেত্রে ক্ষমত] কেন্দ্রীভূত হইতে দেখা যায়। তত্বের দিক দিয়া 

সকন অ-শীদাবই পবিচালকমণ্ডলী নিবাচন করে, কিন্তু কার্ষক্ষেত্রে 
দেখা যায় যে কতিপয় অশ্ীধান শেষ।বেব অধিকা-শ হস্তগত করিয়। কাঁরবারের 
পূর্ণ নিয়ামক হইয়া দাডাইয়াছে। তৃত1যত, প্রিচালনার ভাব অনেক সমশ্ন বেতনতুকৃ 
ম্যানেজারেব হস্তে অপণ কবা হঘ বলিয়। অংশীদ্াবগণ ও পরিচাশনার মধ্যে সম্পর্ক 

,_.. আবও দূর হইয়। পড়ে। বেতনভ্ুক্ ম্যানেজার রুটিন-মাফিক কার্ধ 
রি করিঘাই চলে এবং ফলে পরিচালনা গতানুগতিক রূপ ধারণ 

কবে। স্থতবাং যে-সকণ বাধসাগে ব্যক্তিগত উদ্যোগের বেশী 
প্রয়োজন হঘ যৌথ মূলধন। কারবাঁৰ তাহাদেব উপযে।গী নর । চতুর্ঘত, সাধারণ মাপিক 

ণ বা অংখাদদারগণের সংগে *বিচালনার বিশেষ কোন সম্বন্ধ থাকে না 
উস বশিয়া শ্রমিক-নালিকে সম্পর্কও মধুর হয় না । পঞ্চমত, শেয়ারের 

হস্থান্তরযোগ্যতার যেমন স্দিধা আছে তেমনি অন্থবিধাও আছে । 
শেয়ার বিক্রয়ষোগ্য বশিয়1া লোকে ফটক! বাজাবের কার্ষে আগ্রহশীল হয়। ইহার 

ফলে দেশের সঞ্চয় উৎপাদনশীল কার্ষের দিকে প্রবাহিত হইতে 
যোগার রে হত পারে না। উপরন্ত, দেখা যায় যে লোকে ফটক বাজারে 
অন্গবিধা লোকসান খাইয়। বাবসায়-প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের উপর বীতশ্রদ্ধ 

হইয়া উঠিয়াছে। অনেক সময় সঞ্চয়কারীদের ঠকাইবার জন্য 
ভুয়া কোম্পানী গড়িয়া! উঠে। ইহাতেও ক্ষতিগ্রন্ত হইয়! লোকের বিনিয়োগের ইচ্ছা 

অস্তহিত হয়। প্রয়োজনাতিরিক্ত মুলধন সংগ্রহ, অপচয়, ব্যবসায়ের 
*। অন্তান্ক্রটি আয়তন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে পাইতে একচেটিয়া! কারবারের 
উদ্ভব ইত্যাদি যৌথ মুলধনী প্রতিষ্ঠানের অন্যান্ত ক্রুটি। 



উৎপাদনের আয়তন ও ব্যবসায়-সংগঠন ৬৩ 

উপসংহার : তবুও বল! যায়, ব্যবসার সংগঠনের এই রূপের অন্থৃবিধা অপেক্ষা 
স্থুবিধাই বেশী। এই কারণেই ইহ! প্রাধান্য স্থপ্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। 

হলম্সব্রান্্র (00-012186015 ) : একমালিকী কারবার, অংশীদারী কারবার, 

যৌথ মুলধনী প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিকে ব্যবসায় সংগঠনের ধনতান্ত্রিক রূপ (০8168115010 

£010 ) বলিয়। বর্ণনা! কর! যায়| মুনাফা সর্বাধিককরণই (71:01 11277159010) ) 
ব্যবসায় সংগঠনের এই সকল রূপের লক্ষ্য । ইহার্দের ফলে সমাহ্বজীবন নানাভাবে 
ক্ষতিগ্রন্ত হয়। বিজ্ঞাপন প্রচারকার্ধ 'প্রভৃতির জগ্য প্রভূত অর্থের অপচয় হয়, শ্রমিক 
নিপীড়িত হয়, সাধারণে অতিরিক্ত দাম প্রদান করিতে বাধ্য হয়, অকাম্য ও 
হারার “অপ্রয়োজনীয়” দ্রব্যার্দি উৎপন্ন হয় কিন্তু প্রয়োজনীয় ভোগ্যদ্রব্যের 
প্রতি. উৎপাদন অবহেলিত হইতে থাকে, ইত্যাদ্দি। একপ্রেণীর লেখকের 

মতে, ধনতান্ত্িক ব্যবসায় সংগঠনের এই সকল ক্রটি দূর করিবার 
উপায় হইল সমবায়ের ভিত্তিতে ব্যবসাবাণিক্গ্য সংগঠন করা । সমবাদের ভিত্তিতে 
সংগঠিত ব্যবসায়কে সমবায় সমিতি ( ০০-019918015০ 90০1905 ) বলা হয়। 

সমবাধ়িক ব্যবসায় সংগঠন মান্থ্যকে পারস্পরিক সাহায্যের ভিত্তিতে অবস্থার 

উন্নতিসাধনের পথ নিদেশ করে। ইহাতে যাহার! দরিদ্র, যাহার! যথেষ্ট মূলধন সংগ্রহ 
করিয়া একমালিকী বা অংশীদারী কারবার অথবা যৌথ মূলধনী 

না টানা প্রোতিঠার খুলিতে পারে না তাহারা পরস্পরের সহিত সামোর 
ভিত্তিতে মিলিত হই। পরস্পরের আথিক স্বার্থসাধন করিতে পাঁরে। এই কারণে 
ক্ষুদ্রায়তন কষ, ক্ষু্র শিল্প, ভোগ্যপণ্য সরবরাহ, ক্ষুত্র খণ-ব্যবস্থা। প্রভৃতির “ক্ষেত্রে 
সমধায় বিশেষ উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয়। 

পমবায়ের সামাবদ্ধতা : কিু কাধক্ষেত্রে দেখা গিবাছে যে এই সকল ক্ষেত্রেও 
সমবাঁত বিশেষ আফলা লাভ করিতে পারে নাই । ইঞার মূলে আছে সমবাধের কমেকটি 

স্বাভাবিক স।মাবদ্ধতা । 
প্রথমত, অধিক মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব হণ নু! বলির সমবারিক প্রতিষ্ঠানে 

আদ্ুতনজনিত ব্যসসংক্ষেপের (5001017195 0 5০916 ) বিশেষ স্যোগ ঘটে না। 

দ্বিতীয়ত, সমবার সংগঠনে পরিচালনার" বিশেষীকরণের (506০191159000 ০ 

1721088617721) ) অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হয়। সকলেরই প্বিচালনার যোগ্যতা 

আছে ইহ। ধরিয়। লইয়া অনেক সমম অযোগ্য ব্যক্তির হন্তেই পরিচালনার ভার 
অর্পণ করা হয়। পরিশেষে, ব্যক্তির মুনাফা-প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ বিতাড়িত করিয়া 
পারস্পরিক স্বার্থসাধনের নীতিকে বলবৎ করিবার জন্য যে শিক্ষা ও আদর্শ প্রসারের 
প্রয়োজন হয় তাহাঁও অধিকাংশ'ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। 

ন্লাষ্ট্রীস্্ পল্লিালন্না (56806 10215989706) : রাষ্থীয় কার্যাবলী 
সম্বন্ধে সমাজতান্ত্রিক ধারণার প্রসারের ফলে শিক্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় পরিচালনার 
পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। পরিবহণ ও সংসরণ, বিছ্যৎ সরবরাহ, জলসেচ- 



৬৪ অর্থবিষ্ভার ভূমিকা 

ব্যবস্থা প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক কার্য (0910110 11165 5৫1০63 ) ছাড়াও অন্যান্য 
শিল্পবাণিজ্য রাষ্ট্র তত্বাবধানে পরিচালিত হইতে দেখ। যার। 

সপক্ষে যুক্তি : রাষ্ট্রীয় পরিচালনা সামাজিক কল্যাণের অনথুপন্থী বলিয়1 বিবেচিত 
হয়। ব্যবসাবাণিজ্য রাষ্ট্রীয় পরিচালনাধীনে থাকিলে মুনাফা দেশের সকলে ভোগ 
করিতে পারে। ইহাতে আথিক বৈষম্যের হাস ঘটে। বাক্তিগত পরিচালনার অপচয়, 
অনগ্রসরত।, বেকার-সমস্) প্রভৃতি যে-সকল ক্রুটি লক্ষ্য করা যার রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় 
তাঠ। অনেকাংশে দূর করা সম্ভব। মুনাফা সর্বাধিককরণই ব্যক্তিগত মালিকের 
লক্ষ্য । রাষ্ট্রের উদ্দেশ্া কিন্ত জনসাধারণকে অভাব হইতে মুক্ত কর! এবং তাহাদের 
কার্ষের সভাবল।র উন্নয়নসাধন করা । এই কারণে রাষ্ট্র মুনাফা ত্রাস করিয়াও বনু 
লোককে নিয়োগ করিতে পারে, আথিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও নৃতন শিল্পের 
পত্তন করিতে পারে এবং অকাম্য দ্রব্যের উৎপাদন হাস বা রহিত করিতে পারে। 
প্রতিযোগিত থাকে না বলিয়! রাষ্ট্রের পক্ষে ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য 
ব্যাপক £চারবথ চালাইবারও প্রয়োজন হয় না। ফলে অর্থ উৎপাদনশীল কার্যে 
নিযুক্ত হইতে পারে । 

বিপক্ষে যুক্তি : রাষ্ট্রীয় পরিচালনা অবশ্ঠ ত্রুটিহীন নভে । উদ্ম ও উৎসাহহীন 
পরিচালন| এই গ্রকার সংগঠনের প্রধান ক্রটি। মুনাফার সম্ভাবন। নাই বলিয়া এবং 
অভ্যাসগত কারণে রাষ্ট্রীয় পরিচালকগণ রুটিন-মাফিক কার্য করিযাই সন্ত থাকে। 
এইজন্যই আবার তাহাদের মধ্যে উৎকোচ গ্রহণ, স্বজনগ্লীতি ও অন্যান্য দুর্নীতির 
সংখা] বুদ্ধি পাইতে পারে। পরিচালকগণের ভূলের দরুন ক্ষতিও হইতে দেখা 
যায়। তবুও রাষ্ত্রীম পরিচালনার প্রতি আকর্ণণ কমে নাই; বরং দিন দিন ইহা 
হুদ্ধি পাইয়। চলিয়াছে। স্ুরুতেই বল] হইট়াছে যে ইহার মূলে আছে সমাজতান্ত্রিক 
ধারণার প্রসার । 

ল্লাষ্ট্রীম্স উদচ্োগেন্ধা পল্তিাভনলন্ন। (79209501061 0৫ 0010110 

96০01" [10001011509 ) : রাহ্ীয় উদ্চোগের ক্ষেত্রে প্রধানত তিন প্রকারের 
পরিচালন।-ব্যবস্থা। দেখা যায়। “ : 

ক। বিভাগীয় সংগঠন (10909100921768] 01971596100.) : কোন কোন 

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান সরকারের কোন বিভাগ বা দপ্তর বা! সরকারের কোন বিভাগের অধীনে 
কোন বোর্ড ঘ্বার| প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। ভারতে যেমন রেল 
পরিবহণ, ডাক ও তার ব্যবস্থা, অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদনের কারখানা, প্রোটোটাইপ মেশিন 
টুল ফ্যাক্টরী, চিত্তরঞ্জন রেল-ইঞ্জিন কারখানা, অল্-ইপ্ডিয়া৷ রেডিও, ইত্যার্দি। এইব্প 
সংগঠন-ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকার রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্ধাবলীর উপর পরিপূর্ণ 
নিয়ন্ত্রক্ষমতা জারি করিতে পারে, সামাজিক বা রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্তও কার্ধকর করিতে 
পাঁরে। উপরস্ত, এই ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ক্ষেত্রের প্রয়োজনীয় গোপনীয়তা রক্ষা 
কর! যায়। কিন্ত এইরূপ সংগঠনের ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণ খুবই ব্যাপক বলিয়] 
কার্ধসম্পাদদনে অযথা বিলম্ব ঘটে । 



উৎপাদনের আয়তন ও ব্যবসায়-সংগঠন ৬৫ 

খ। বিধিবদ্ধ বা সরকারী করপোরেশন (9680060০ 0 78110 

00101201075 ) : অনেক ক্ষেত্রে রাহ্্রীয় পরিচালন। সরাসরি সম্পার্দিত ন! হইয়া 

বিধিবদ্ধ বা সরকারী করপোরেশনের (9:806015 0. 015115 00001801005 ) 

মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। ইহার মুল বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে, করপোরেশনগুলির পৃথক 
আইনগত অস্তিত্ব থাকে । অপরদিকে পরিচালন ও অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে ইহারা স্বাতস্া 
ভোগ করে। কিন্ত করপোরেশনগুলি আইনত স্বতন্ত্র হইলেও ইহার] কার্যপরিচালনার 
জন্য সরকারের নিকট দায়ী থাকে । আবার সরকারও ইহাদের ক্রটিবিচ্যুতির জন্য 
জনসাধারণের নিকট দায়ী থাকে । আমাদের দেশে দামোদর ভ্যালি করপোরেশন, 
ই্ডয়ান্ এয়র লাইনস্ করপোরেশন, জীবনবীমা করপোরেশন প্রভৃতি সরকারী 
করপোরেশনের দৃষ্টান্ত। 

গ। সরকারী কোম্পানী (00৮22000100 (0:01719915 ) : সরকারী উদ্যোগের 

ক্ষেত্রে আরও একপ্রকারের পরিচালনা -ব্যবস্থ! ধীরে ধীরে প্রসারলাভ করিতেছে । উহা 

হইতেছে সরকারী মালিকানা ও পরিচালনায় যৌথ যুলধনী কারবার। এই বাবস্থার 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে এইরূপ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান যৌথ যুলধনী কারবারের ন্যায় 
সংগঠিত হয় এবং সরকার নিজেই সম্পূর্ণ বা অধিকাংশ শেয়ার ক্রয় করে। ভারতের 
জাতীয় শিল্লোন্নয়ন করপোরেশন প্রাইভেট লিমিটেড, রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোবেশন 
প্রাইভেট লিমিটেড, হিন্বস্থান শ্রীল লিমিটেড, হেভি ইলেক্ট্রিক্যাল লিমিটেড প্রভাতি 
এইরূপ রাষ্ট্রীয় সংগঠন । 

সরকারী কোম্পানীর স্থুবিধ। সম্পর্কে বলা হয় যে ইহাতে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির 
ন্যায় সরকারী সংগঠনের পরিচালন] সম্ভবপর হয়। ইভ ব্যতীত অর্থসংক্রান্ত ও পারিচালন। . 
ব্যাপারে সরকারী করপোরেশন অপেক্ষাও অধিকতর নমনীয়ত। ও স্বাতন্ত্র ভোগ করা যায়। 
এই ধরনের সংগঠনে সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ থাকে না, অথচ সংগঠনগুলি সরকারের 

মন্তিদপ্তরের অধীনে আসে বলিয়। উহার!পরোক্ষভাবে জনসাধারণের-নিকট দীয়ী থাকে। 
বেশ কিছু সংখ্যক ব্যবসায় বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি এই সকল কোম্পানীর সহিত 
সংশ্লিষ্ট থাকে বলিয়। ইহাদের পরিচালনায় অপেক্ষাক্কৃত উৎকর্ষ লক্ষ্য করা যায়। 

নহক্ষিগুসান্প 
বর্তমান বৃহদায়তন উৎপাদ্দন-ব)বস্থায় সগঠকের ভূমিকা বিশেষ গুকত্বপূর্ণ। বৃহ্দায়তন উৎপাদন-ববস্। 

সম্ভব করিয়াছে যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান । এখনও অবশ্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে একমালিকী কারবার ও 
অংশীদারী কারবার বর্তমান আছে। অপরদিকে আবার সমবায় ও রাষ্ত্বীয পরিচালনাব দিকেও ঝোক 

দেখ! গিয়্াছে। রাষ্ট্রীয় উদ্ভোগাধীন পরিচালনার বিভিন্ন রগ আছে। বর্তমানে যৌথ কোম্পানীতিত্তিক 
প্রতিষ্ঠানের দিকেও ঝেৌোক দেখ! দিয়াছে । 

1, ড10%5 805 0159 18230610107 01 266 07762900090 2 10৭01220960 155 3000190682009 18 
009 20620. 99030010210 07:8%10199 (1017, 

[ সংগঠকের কার্যাবলী কি কি? বর্তমান দিনের অর্থনৈতিক নংগঠনে সংগঠকের গুরুত্ব নির্দেশ 
৫৪৫ কর। ] (৫৪-৫৭ পৃষ্ঠা) 

৫ [0০0. ] 
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2, 10150058 620০ 700121696০0 210661500 0£ 810,089 07651719561) 5100. 63900709165 

80581019299 &1)0 05/10904৭, 

[ গুণাগুণ যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের পযালোচনা কর । ] (৫৮-৬০ এব" ৬১-৬৩ পৃষ্টা ) 

৪. 9৮৮ 2100 6716081]5 08001100 0109 81801000159 69900099 ০ 00106 96০০1 

09270057268, 00 তি, 95002, 1964) 10010869 |) 0018 00211006101 000৭ 0:1001))71610]) 

01 11816 ৭ 50176100 1)9551019 17067 ৭০12 1020 0£7১082)5998 0768171986101), 

[ যৌথ মূলধনী প্রিষ্ঠানের উল্লেখযোগা বৈশিষ্ট্যগুলিব উল্লেখ ও পযালোচনা কৰ। এই প্রসংগে দেখাও 

যে এই ব্যবসায় স"গঠনের ফলে কিভাবে ঝ'কি হাস পায়। ] ( ৫৮-৬৩ পৃষ্ঠা) 

4. ডা1)88 75 ৮ 190110 170692000199 ? 71056 81৩ 009 5813008 1০777৭ 01 10081)9/6921701)6 01 

70110 99০8০01: 91)091101303 ? 1086 &:9 165 10002165520. 0012001108 ? (0. টে. 7. 0070. 1915 ) 

[ৰাষ্য় উদ্ভোগাধীন প্রতিষ্ঠান কাহাকে বলে? এই ধরনেৰ প্রতিষ্ঠান কোন্ কোন্ ভাবে পরিচালিত 

হউতে পারে? উহার গুণাগুণ কি কি?] ( ৬৩-৬৫ পৃষ্টা) 

সংগঠনের আরও দুইটি দ্রিক 
৮ (৬0140 9079 0 08041947104) 

নিশ্পেমীক্ষল্রল (37901911590017 ) : দেখা গিয়াছে, বিশেষীকরণই 

(50151159007) বর্তমান অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তি। জমি শ্রম মূলধন সকলের 

মধ্যেই আজ অল্পবিস্তর বিশেধীকরণ লক্ষ্য করা যায়। উৎপাদন পরিচালন। বা 

ংগঠনকার্ধও সম্পূর্ণ বিশেষীকৃত কার্য হইয়া দীড়াইয়াছে। 
ক। শ্রমভিভাগ (101515100০6 [90091 ); শ্রমের বিশেষীকরণ 

বা শ্রমবিভাগই বিশেষীকরণের আদি রূপ। অতি সরলভাবে পেশ! বা কর্মবিভাগ হিসাবে 

ইহার স্থরু হয়। ক্রমে প্রত্যেক পেশী বা কর্মও বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ( 0:09569525 ) 

টানে বিভক্ত হইতে থাকে এবং শেষে প্রত্যেকটি প্রক্রিয়। আবার বিভিন্ন 

উৎপাদন বাবার অসম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় (10001001666 [10025599 ) বিভক্ত হইয়! 

শ্রমবিভাগ পড়ে। যেমন, প্রথমে সরল কর্মবিভাগের ফুলে একদল লোক 

জুতা তৈয়ারের পেশা গ্রহণ করে। তখন তাহাদের প্রত্যেককে 

চ্মসংগ্রহ হইতে সেলাই পর্যস্ত সকল কাজই করিতে হইত। পরে চর্মসংগ্রহ করিতে 

থাকে একদল লোক, চর্ম পরিফার ও শোধন করিতে থাকে আর একর্ীল লোক এব" 

শোধিত চর্ম হইতে গুতা তৈয়ার করিতে থাকে তৃতীয় দল লোক । এইভাবে জত 

তৈয়ারের কার্য তিনটি প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হইয়৷ পড়ে । ইহার পর বৃহদায়তন উৎপাদন- 

ব্যবস্থা প্রসার লাভ করিলে বাটার ন্যায় জুতার কারখানায় মাত্র জুতা তৈয়ারের কার্যত 

শতাধিক অসম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হয়। আযাডাম শ্মিথ দেখিয়াছিলেন ষে আলপিন 

তৈয়ারের কার্য ১৮টি অসম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় বিভক্ত। এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 

বর্তমান থাকিলে তিনি দেখিতে পাইতেন যে শুধু শতাধিক নহে সহস্রাধিক অমপ্পূর্ণ 
প্রক্রিয়ায় বিভক্ত উৎপাদনকার্ধও আছে। 



সংগঠনের আরও ছুইটি দিক ৬৭ 

শ্রমবিভাগের স্বফল (42081265665 ০£ 101515105 0£ 1,890) : 

শ্রমবিভাগের ফলেই শিল্পবাণিজ্যের এবং জীবনযাত্রার বর্তমান উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে। 
অবস্ত অর্থ নৈতিক উন্নয়নে বিশেষীকরণ ছাডাও যন্ত্রপাতির আবিফার ও ব্যবহার, মূলধন- 
গঠন প্রভৃতি বিশেষভাবে সহায়ত! করিয়াছে । তবুও বল! যায়, শ্রমবিভাগ ব্যতিরেকে 
এগুলি কোন উপকারেই আসিত ন1। উদাহরণ দিয়! কেয়ার্ণক্রস বলিয়াছেন ষে এপ্চিন- 
নির্যাতা, এপ্িন-চালক, গা, সিগন্যালার প্রভৃতির মধ্যে ধদি শ্রমবিভাগ না থাকিত 
তবে বাশ্পীয় এপঞ্জিন হইতে কখনও রেলপথ পরিবহণের (18118 08175000100) 

উদ্ভব হইত না। দ্বিতীয়ত, শ্রমবিভাগ যন্্পাতি ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে সহায়ত! 
করিয়াছে। একই প্রকার কার্ষে নিযুক্ত থাকিবার ফলেই বনু যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হইয়াছে । 
বিজ্ঞানীর পক্ষে গবেষণায় নিযুক্ত থাকা সম্ভব হইয়াছে বলিয়াই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার 
সভ্যতাকে সম্বদ্ধ করিতে পারিয়াছে। তৃতীয়ত, শ্রমবিভাগ শ্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি করিয়াও 
উন্নয়ন সম্ভব করে। আডাম স্মিথই প্রথম দেখাইয়াছিলেন যে যে-কাজের অধিক 
হান উপযুক্ত মাত্র তাহাতে নিযুক্ত থাকিলেই সে দক্ষতা দেখাইতে 
বিভাগই অর্থ নৈতিক পারে। এই নীতিই অর্থ নৈতিক অগ্রগতির স্ত্র ও বর্তমান অর্থ- 
শগ্রগতিব সূত্র ব্যবস্থার ভিত্তি। চতুর্থত, শ্রমবিভাগের ফলে সময়ও বাচে। এই 

শ্রমস-ক্ষেপ নর 0 1808) অপ্রাচর্যজনিত সমন্তার 

(1:01হা2। 0 50810105 ) সমাধানে বিশেষ সহায়তা করে । পরিশেষে, শ্রমবিভাগের 

ফলে অন্যান্য ব্যয় হাস এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পায় বলিয়! মজুরিবৃদ্ধিও ঘটে । 
শ্রমবিভাগের কুফল বা বিপদ (10010905501 19081750501 10152510) 

0£[.8৮0ঘ৮): শ্রমবিভাগের বিশেষ কয়েকটি কুফলও অবশ্য লক্ষ্য করা যায়।' 
প্রথমত, অতিমাত্রায় বিশেষীকরণের ফলে শ্রমিক যন্ত্রবৎ হইয়। পড়ে । তাহার আর 
অন্য কার্য করিবার ক্ষমতা থাকে না। দ্বিতীয়ত, বৈচিত্র্যবিহীন কাজ শ্রমিকের মনের 
হা উপরও আঘাত করে, ইহা! শ্রমিককে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের অশ করিয়া 
তাহার দ্টিজগি * তুলে। কলে তাহাকে নানারপ ব্যাধিগস্ত হইতে দেখা যায়। 
সংকীর্ণ হয় তৃতীয়ত, শ্রমবিভাগ সামাজিক স"হতির পরিপন্থী । বিশেষীরুত 

শ্রমে নিযুক্ত ব্যক্তিণাণের দৃষ্টিভংগি সাধারণত সংকীর্ণ হয়। ইহা 
হইতে উত্তব ঘটে তাহাদের শ্রেণীগত মনোভাবের (52০01078115 )। ফলে জাতীয় 

স্বার্থ ব্যাহত হইতে থাকে । উপরস্ত, মান্য যন্ত্রবৎ এবং সংকীর্ণ হওয়ার. দরুন নিজের 
মনুষ্যত্ব বা ব্যক্তিগত সত্বাকে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না। 

শা রা সমাজও হইয় দাড়ায় অপূর্ণাংগ ও পগু জীবের সমষ্টি ।৯ 
করিতে হয় চতুর্থত, শ্রমবিভাগের ফলে শ্রমিককে বিশেষ ঝুঁকি বহন করিতে 

হয়। বিশেষীকৃত কার্ষে নিযুক্ত শ্রমিক একটিমাত্র ভ্রব্যের একাংশ 
উৎপাদন করিয়া! চলে। উৎপাদনকার্য পরিচালিত হয় অনিশ্চিত ভবিষ্যতের চাহিদা 

ডি, 590580181188670 1287 07960 108] 20360 92301030 01920987201 10061920701 
31928, 98303091900 
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অন্থমান করিয়।। স্থৃতরাং শ্রমিকের কর্মচ্যুত হওয়ার আশংক। সর্বদাই বর্তমান থাকে । 
প্রকৃতপক্ষে বঙমান উৎপাদন-ব্যবস্থায় যূলধন-মালিক ব| শ্রমিক কাহারও ক্ষেত্রে বাজার 
নিশ্চিত নহে।১ যুলধন-মালিকের যেরূপ লোকসানের ভয় রহিয়াছে, শ্রমিকেরও 
তেমনি রহিয়াছে বেকারত্বের ভাবনা । বলা যায়, শ্রমবিভাগের কলে এক্ নৃতন 
বর্ণভেদ প্রথার (০8506 555061) ) কৃষ্টি হইয়াছে যাহার ফলে শ্রমিকের পক্ষে 

অন্নসংস্থানের ছন্য একই বিশেষীরুত কার্ষের এবং ফলে অধৃষ্টের উপর নিভর করা 
ছাড়া গত্যন্তর থাকে ন।| পরিশেষে, শ্রমিক কি ধবনের বিশেষীরুত কার্যে নিযুক্ত 
হইবে সে-সঙগন্ধে সিদান্তের ভারও সগঠকের উপর ন্যস্ত, শ্রমিকেধ উপর নহে। ইহার 
ফলে শ্রমনিভাগ অতি সংকীণণ বপ ধারণ করে। ফেক্ষেত্রে শ্রমিক দুই-তিনটি কার্য 
শিক্ষা করিতে পারিত সেখানে সে একটিমাত্র কার্যই শিখে, ফেক্ষেত্রে শ্রমিকের দক্ষতা 
কয়েকভাবে পরিস্ফুট হইতে পারিত সেখানে উহা! একমূখীই হয়। 

স্থৃতরাং প্রয়োজন হয় সংকীর্ণভাবে বিশেষীরুত অসংখ্য কার্ষে নিযুক্ত শ্রমিকদের 
মধ্যে সংহতিসাধনের। এই সণহতিসাধনের ভারও সণগঠকের উপর ন্যন্ত। শ্রমিক 
যদি ইহার সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারে, সংগঠক কর্তৃক নির্ধারিত গতির 
সহিত তাল রাখিতে পারে তবেই সে আগামী দিনের ভাঁবন হইতে “কতকটা নিশ্িস্ত 
থাকিতে পারিবে । কিন্তু ভবিষ্যতের চাহিদা অনুমান করিয়া উতপাদনকার্য পবিচালিত 
হয় বলিয়। সম্পূণভাবে নিশ্চিত হওয়। তাহার পক্ষে কোনদিনই সম্ভব নহে। 

এ । আহবওভিনক্ লিশ্ণেশীকণ ও শ্পিলেন্র হ্থান্নন্নির্বাছিন্ন 
(12171601191 ১0০201911570101. 8100 1,0020101) 06119090505 ) : 

আঞ্চলিক বিশেষীকরণ ( 017:160119] 90601811990101) ) বঙমান 

শিল্প-ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য । দেখ! যায়, উৎপাদনের বিভিন্ন 
উপাদান যেমন বিশেষীকৃত কার্যে নিযুক্ত থাকে, বিভিন্ন অঞ্চলও 

তেমনি বিশেষ বিশেষ দ্রব্য উৎপাদনে ব্যাপত থাকে । এই আঞ্চলিক বিশেষীকরণে 
শিল্পের একদেশতাও (1090211576101 0৫ 110056:155 ) বলা হয়। * 

একদেশতার কারণ : একদেশতার উদ্ভব হয় “স্বাভাবিক স্বিধা"র (1781818] 

808:108.£69 ) জন্য | এই স্বাভাবিক সুবিধার মধ্যে নিয়লিখিতগুলিই প্রধান : 

(ক) কীচামাল সঃগ্রহে স্থবিধা : কাঁচামাল সংগ্রহে সুবিধা একদেশতার উদ্ভবের 
অন্যতম প্রধান কারণ। বাংলার পাটকল শি্পের ন্যায় বোস্বাই ও আমেদাবাদের তুলাবস্ত 
শিল্পও প্রধানত কাচামাল সংগ্রহের স্থবিধার জন্যই সংশ্লিষ্ট স্থানে ভিড় করিয়াছিল | 

(খ) শ্রমিক সংগ্রহে স্থুবিধা : পূর্বে যখন শ্রম ছিল অতিমাত্রায় গতিবিহীন 
(1000116 ) তখন উতৎপাদদন-প্রতিষ্ঠানের স্থান-নির্বাচনে সংগঠককে শ্রমিক সংগ্রহের 
স্থবিধা-অন্থবিধার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইত। বর্তমানে অবশ্ত শ্রমের গতিশীলতা 
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আঞ্চলিক বিশে ষীক বণ 
ব। একদেশত। 



সংগঠনের আরও ছুইটি দিক ৬৯ 

বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তবুও যেখানে শ্রমিক সরবরাহ অপেক্ষাকৃত পর্যাপ্ত 
সংগঠকগণকে সেখানেই প্রতিষ্ঠান স্থাপনে আগ্রহান্বিত হইতে দেখা যায়। 

(গ) জলবাধু ও ভৌগোলিক অবস্থান : যে-স্থানের জলবায়ু অনুকূল শিল্পের পক্ষে 
সেই স্থানেই কেন্দ্রীভূত হইবার প্রবণতা দেখা দেয়। লা'কাশায়ারের বিশেষ জলবাঘুর 
জন্যই এ অঞ্চল বহুদিন ধরিয় বয়ন শিল্পে সার! পৃথিবীতে এক প্রকার অপ্রতিত্বন্বী ছিল। 
সমুদ্র বন্দর নদী প্রভৃতির নৈকট্যও অবস্থান নির্ণয়ে প্রভাব বিস্তার করিয়। থাকে। 
যে-সকল শিল্প রপ্তানি দ্রব্য উৎপাদন করে এবং যে-সকল শিল্প কাচামালের জন্য বিদেশের 
উপর নির্ভরশীল তাহাদের পক্ষে বন্দরের নিকট প্রতিষিত হ যাই সুবিধাজনক । 

(ঘ) শক্তির সান্নিধ্য : পূর্বে শক্তির সা্গিধ্য শিল্পের একদেশতার একটি গুরুত্বপূর্ণ 
নির্ণায়ক ছিল। বর্তমানে অবশ্য বল্ল বায়ে বৈছাাতিক শক্তিকে বছ দৃবে লইয়। যাওয়। যায় 
বলিয়! শিল্পের আকর্ষক হিসাবে বিদ্বাৎ উৎপাদনকেন্জের সান্লিধ্যের গুকত্ব অনেকা-শে 

কমিয়। গিয়াছে। 
(ড) বিক্রয়বাজাবেব সান্নিধ্য : প্রাচীনকালে রাচ্দ্রনাবের নিকটবর্তী স্থানেই 

বিভিন্ন শিল্পকে কেন্দ্রীভূত হইতে দেখা যাইত , অন্যান্য স্থবিধা! ন। থাকিলে ও একমাত্র 
বিক্রয়বাজারের লাঙ্সিধাই শিল্পের একদেশতার কারণ হিসাবে যথেষ্ট ছিল। ঢাকাই মসলিন, 
মুশিদাবাদের সিক্ক প্রভৃতিব একদেশতার কারণ ছিল ইহাই । পঠমানেও দেখ! যায়, 
ধিক্রয়বাজারের সালিধোর ভন্য অনেক শিল্প মহানগরীর নিকটে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। 

এই সকল শ্বাভাবিক স্থুনিধার মধ্যে কোন্টি ব। কোন্গুলি বিশেষ ক্ষেত্রে এক- 
ৃ দেশতাব কাবণ হইবে, তাহ! নির্ভর করে উহাদের আকর্ষণী»এক্তির 

তাক ্ াইধাখের (7011) আপেক্ষিকতার উপর। ব্যাথা করিয়া বলিতে গেলে, 
অবস্থানের নির্বাক কাঁচামালের সান্গিধা, শ্রমিক সংগ্রহে স্থৃবিধা, এক্তির সান্ধ্য, 

বিক্রয়বাজারের সাঙ্গিধ্য প্রভৃতি বিভিন্ন আকর্ষণী শক্তির মধ্যে ষেটি 
ব1 ষেগুলি প্রধান হইবে সেটি বা সেগুলিই শিল্পটির অবস্থান নির্ধারণ করিবে । 

সংগঠনের নিকট এই আপেক্ষিকতা বিচারের মাপকাঠি হইল বহন-ব্যয় (081299016 
0059 ) জনিত সুবিধা ।১৯ যে-স্থানে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান ( ঢা?) স্থাপন করিলে 

জানার কাচামাল ইত্যাদি কুন করিয়া লইয়! আস। এবং উৎপন্ন দ্রব্য 
আপেক্ষিকতা বিচারের বিক্রয়বাজারে প্রেরণ করা ব্যাপারে সর্বাধিক স্ৃবিধা পাওয়। 
মাপকাঠি যাইতে পারে, সংগঠকগণ উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের জন্য সেই স্থান 
নির্বাচনেই আগ্রহাক্ষিত হয়। ফলে উদ্ভব হয় শিল্পের একদেশতার | 

একবার একদেশতার উদ্ভব হইলে সুযোগক্থবিধার পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে 
একদেশতার সুবিধা ও থাকে । যেমন, নৃতন পথঘাট নিগিত হয়, রেললাইন পাতা হয়, 

ায়িত্বের সম্ভাবনা ব্যাংক-ব্যবস্থার প্রসার ঘটে, শিল্পজাত ভ্রব্যটি বাজারে সুনাম অর্জন 
করে, ইত্যার্দি। ইহার ফলে একদেশতা স্থায়ী হইবার প্রবণতা দেখা যায়। 
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৭০ অর্থবিদ্ঠার ভূমিকা 

একদেশতার অস্থবিধা (10158081708859 0£ [.00811586101) ) 2 

একদেশতার অবশ্য অস্থবিধাও আছে। প্রথমত, কেন্দ্রীভূত শিল্পে মাত্র একই ধরনের 

শ্রমিক কাজ পায়। ফলে অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিক পরিবারের অধিকাংশ স্ত্রীলোক ও 

বালকবালিক। নিয়োগহীন অবস্থায় থাকিতে বাধ্য হয়। দ্বিতীয়ত, অত্যধিক 

একদেশতা৷ স-শ্লিষ্ট অঞ্চলে সাধারণ জনাকীর্ণত| ও স্বাভাবিক স্বাস্থ্যহীনতার সৃষ্টি করে। 

ইহাতে শ্রমের দক্ষতা ব্যাহত হয়। তৃতীয়ত, একদেশতার প্রত্যক্ষ বিপদ আছে। 

যে-অঞ্চলের অধিবাসিগণ একটিমাত্র শিল্পের উপর নির্ভরশীল থাকে তাহাদিগকে একরূপ 

অনিশ্চিত জীবনযাত্র। নির্বাই করিতে হয়। যদি কোন কারণে এ শিক্পজাত দ্রবোর 

চাহিদা! কমিয়া যায় বা লোপ পায় তবে আয়, নিয়োগ প্রভৃতি এত কমিয়া যাইবে যে 

এ অঞ্চল হইয়! উঠে অন্যতম ত্র্দশাগ্রস্ত অঞ্চল (061159560 ৪16৪ )। পরিশেষে, 

একদেখতার আধিকা দেশের বৃহত্তর স্বার্থেরও পরিপন্থী । যে-সকল স্থানে শিল্পের 

একদেশতার উদ্ভুন হয় সেই সকল অঞ্চলেই নিয়োগ ও মঞ্জুরি বৃদ্ধি পাইয়া জীবন- 

একদেশতীব আধিক। যাত্রার মানের উন্নতি সাধিত হয়। ফলে অর্থ-ব্যবস্থায় আঞ্চলিক 

জাতীয় শ্বার্থে ভারসামা (12510189] 09181, ) থাকে না। এই সকল কারণে 

পরিপন্থী বর্তমানে অধিকা'শ রাষ্্ই শিল্পের স্থান-নিবাচনে সক্রিয় ভূমিকা 

গ্রহণ করিতেছে । পূর্বের গ্টায় উহ! আর বেসরকারী সংগঠকদের উপর ছাড়িয়া 
দিয়া নিশ্চিত নাই । 

শনহক্ষিগুস্লাাল্প 
সকল ওপাদানের ক্ষেত্রেই বিশেধীকবণ বর্তমান অর্থ নৈতিক জীবনের বৈশিষ্ট। । (১) শ্রমবিভাগ এবং 

(২) আঞ্চলিক বিশেষীকরণ-_এই দ্রুইটিই বিশেষীকরণেব পধান নপ। শ্রমবিভাগেব সংগে যস্পাতি, 

বেকারত, ইতাদি সমস্ত! জড়িত আছে । অপবদিকে ণকদেশতাব ও অন্ুবিধা আছে । 

অনুশীলনী 
1. 109 1১ ৭9001811581011 ? 10150115৭1৭ ০৯৮০: 8170 0০১০7198  &100  9008)02010 

৪796910 108880. 01)0)) 11. 

[ বিশেষীকরণ কাহাকে বলে? ইহার" পবিধি সম্বন্ধে আলোচন কব এবং ইগাব উ উপব স্থাপিত নর 

বাবস্থর বর্ণনা কর। ] 
[ ইংগিত : বিশেষীকব” বলিতে বুঝায একটি বিশেষ কাজে (7১০) নিষ্ক্ত থাকা । এই বিশেষীকরণ 

বর্তমানে শ্রম জমি মূলধন ও সংগঠন-উৎপাদ্নেব চারিটি উপাদানের ক্ষেত্রেই দেখা যায়। ইহা ছাড়। 
আঞ্চলিক বিশেষীকরণও আছে । বিশেষীকরণের ফলে প্রয়োজন হয় সংহতিসাধনের | বর্তমানে এই 
দায়িত্ব সংগঠনের উপর ন্তপন্ত। আবার বিশেষীকরণেব দকনই গড়িয়। উঠিয়াছে বিনিময় ও সহযোগিতার 
(95010%089 &১৫. ০০-০7০:%5191) ) উপর স্থাপিত বর্তমান অর্থ-ব্যবস্থা ।"*এবং ৫৪-৫৫, ৬৬-৬৮ পৃষ্ঠ] ] 

2. 16 &26 010০ 08%1)901১ 0 ১1১৫111586101) 01 18007 9 0 0080 0600৮ 8100. 

20 1) আগ/৮ 090 61505 1) 0৬ 090100 ? 

[ শ্রমের বিশেষীকরণের বিপদ কি কি? কতটা পরিমাণে এবং কিভাবে বিপদগুলিকে দুরীভূত 
কর! যায় ?] 

[ ইংগিত : বিশেষীকরণের নানা বিপদ আছে- ইহাতে শ্রমিক যন্ত্রবং হইয়া পড়ে, তাহাকে বেকারত্বের 
ঝঁকি বহন করিতে হয়, সামাজিক সংহতি নষ্ট হর, ইত্যাদি । 



উৎপাদনের আয়তন- বৃহৎ ও ক্ষুত্র প্রতিষ্ঠান ৭১ 
একটিমাত্র কার্ধেব পরিবর্তে শ্রমিককে বিভিন্ন কার্ধে নিয়োগ, কাবিগরি দক্ষতাব প্রসার, নিয়োগ-সং 

স্থাপন প্রভৃতি দ্বারা শ্রমের গতিশীলতার বৃদ্ধি করিয়া প্রথম ছুইটি বিপদ অনেকাংশে এড়ানো বায়। তৃতীয় 
বিপদটি দ্ব কবিবার মাধাম হইল রাষ্ট্রনৈতিক উপায়ে সামাজিক উৎসাহের ( ৪০০1৪] 6060082887 ) 

স্থত্ি কবা। *-* এবং ৬৭-৬৮ পৃষ্ঠা ] 
৪, 40009006 [0৮ 01817) 82) [09151369008 01 10081158101) 061700১010১, [ও 016 

93691)0 7095 10081788601) 100 09817%010 % 

 শিল্পেব একদেশতাব উদ্ভব ও স্থায়িত্বেব কাবণ বর্ণনা কব। কতদুব পযস্ত আঞ্চলিক বিশেষীকরণ কাম। 
ববেচিত হইতে পাবে ?] (৬৮-৭০ পৃষ্ঠা) 

উৎপাদনের আয়তন-_বৃহৎ ও ক্ষুডর প্রতিষ্ঠান 
৪) (5041. 0৮ 2২0700010থ- তে এট 

9া/.], চা) 

বিশেষীকরণের অবশ্থন্তাবী ফল হুইল বৃহদ্বায়তন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান ( গাগা), 
ধ|হাকে বতমান দিনের উৎপাদন-ব্যবস্থার অংগ বলিয়! গণ্য করা যায় । জমি শ্রম ও 
যূলধনকে যর্দি বিশেষীকৃত কার্ধে নিযুক্ত করিতে হয় তবে বৃহদায়তনে উৎপাদন 
করিতেই হুইবে। বুহদায়তনে উৎপাদন করিতে করিতে আরও বিশেষীকরণের সুযোগ 
উপস্থিত হয় , ফলে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান বৃহত্তর আকার ধারণ করে। অবশ্য বর্তমানে 
প্ুচ্দায়তনে উৎ্পাদন-প্রবণতার আরও একটি কারণ আছে। ইহ] হইল বিক্রয়বাজারের 
বহদায়তন উৎপাদন- প্রসার | বিক্রয়বাজার যতদিন গ্রামীণ হাটের মত সীমাবদ্ধ ছিল 
বানস্থা ও সম্্রসাবধেৰ ততদিন উৎপাদনের আয়তন বৃহৎ হইতে পাবে নাই, কারণ প্রচূব 
ক।বণ উৎপন্ন দ্রব্য সংকীর্ণ বাজারে বিক্রীত হইবার সম্ভাবনা! ছিল ন!। 
স্বতরাং বিশেষীকরণ এব" বিক্রয়বাজারের প্রসার--এই দুইটি বিষয়ই উৎপাদন- 
বাবস্থাকে বৃহদ্বায়তনের দিকে অগ্রসর করিয়। দিয়াছে । 

আম্মতনমজন্নিত ল্যক্সনহক্ষেগ (56010010165 0৫ 9০816); 
উৎপাদনের সকল উপাদানেরই বিশেষীকন্তুণের ফলে যে-সমস্ত স্থৃবিধা বা ব্যয়সংক্ষেপ 

(৪০0701165 ) ঘটে তাহা সকলই বৃহ্দায়তন উতপাদন-প্রতিষ্ঠান 

১ ভোগ করিতে পারে । ইহা ছাভ। বিক্রয় ব্যাপারে এবং অর্থসংগ্রহেও 
ক। বহিরাগত, কতকগুলি স্থবিধ! হয়। বৃহদায়তনে উৎপাদনের এই সমস্ত স্থবিধাকে 
খ। আভস্তবীণ সংক্ষেপে আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ' (600150177165 0৫ 5০816) বা 

বৃহ্দায়তনে উৎপাদনের সুবিধা (8৫81)08£65 0£181:86-8০816 
0:0৫5০000.) বলিয়া বর্ণনা করা হয়।১ মার্শাল ইহাদিগকে (ক) বহিরাগত 
বায়সংক্ষেপ (63620081 6০000002165) এবং (খ)ট আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপ 



৭২ .. অর্থবিষ্ঠার ভূমিকা 

17060)21 2০01501125 )--এই ছুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন । শেষ পর্যস্ত প্রত্যেক 
শিল্প এবং উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান ক্রমহাসমান উৎপন্নের বিধির কবলিত হইলেও নির্দিষ্ট 
মাত্র! পর্বস্ত সম্প্রসারণের কলে এই দুই প্রকার ব্যয়সণক্ষেপই দেখ! দেয়। 

সাধারণত শিল্পের একদেখতাকেই বহিরাগত বায়সংক্ষেপের কারণ বলিয়া নিদেশ 
কবা হয়।১ কিন্কু একদেশতা ব্যতিবেকেই এই প্রকার ব্যয়সংক্ষেপ ঘটিতে পারে। 
সংক্ষেপে বলিতে গেলে, কোন শিল্প বা কোন শ্রেণাতুক্ত শিল্পসমূহের আয়তন 

সম্প্রসারণের ফলে বিভিন্ন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান বা শিল্প যে-সকল 
রা ৪ স্ৃবিধ। ভোগ করিতে সমর্থ হয় তাহাই বহিরাগত ব্যয়সংক্ষেপ 

বলিয়া অভিহিত। অর্থাৎ, আয়তন সম্প্রদারণের ফলে এই 
বায়সংক্ষেপ কোন বিশেষ উৎপার্দন-প্রতিষ্ঠান (102) ) এককভাবে ভোগ করে ন।, 
স"গে সংগে অন্থান্ প্রতিষ্ঠানও উহা ভোগ করিতে সমথ হয়। আবার কোন বিশ্ষে 
উৎ্পাদ্দন-প্রতিষ্ঠানেব নিজন্ব আযতনরৃদ্ধি বাতিবেকে উহ? অপরের আয়তনএদ্ধির 
দক্ষন ব্যয়সংক্ষেপের সুবিধা ভোগ করিতে পারে। জামসেদপুর টাটার কারখান। 
সন্প্রসারণের দকন নৃতন কোন রেললাইন পাত। হইলে এখানে যে টিন-পাত শ্ল্ি 
( 01/-01906 10050 ) আছে তাহারও পরিবশ্ণজনিত কিছু ব্যয়সংক্ষেপ ঘটিবে। 

আভ্যন্তরীণ বায়সংক্ষেপ কিন্তু কারখান! (1187 ) বা! উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান (1700) 
এককভাবে ভোগ করে।২ ইহা দেখা দেয় জ্ঞাত পদ্ধতিতে কারখানা ব! উৎপা॥ন- 
প্রতিষ্ঠানের নিজন্ব আয়তনবৃদ্ধির ফলে। সংজ্ঞা! দ্দিয়া বলিতে পারা যায়: কোন 

4. উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান যখন প্রচলিত পদ্ধতিতে নিজেব আয়তন 
১ শ্ববপ সম্প্রসারিত করে তখন উহা এককভাবে যে-সকল ব্যয়সংন্ষেপের 

ক্যোগন্থ্বিধা ভোগ করে তাহাই হইল আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপ | 
অতএব, আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপের বৈশিষ্ট্য হইল দুইটি : ১। প্রচলিত পদ্ধতিতে 
প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ, এবং ২। মাত্র সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উহার দরুন ব্যয়সংক্ষেপের 
স্থবিধা লাভ । 

বহিরাগত ও আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপের মধ্যে উপরি-উক্ত পার্থক্যকে সাধারণত 
যতটা সুক্ম মনে কর] হয়,উহ] ঠিক ততটা সুম্্ম নহে। কার্ধক্ষেত্রে 

১ দেখা যায় যে যাহা আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপ বলিয়া অভিহিত তাহা 
সীমারেখা সুক্্পনহে কিছু কিছু পরিমাণে অন্যান্য উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানও ভোগ করে। 

অর্থাৎ, আজিকার দিনে কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কোন বিশেষ 
সবিধ! বা ব্যয়সংক্ষেপ এককভাবে ভোগ করা সভ্ভব হয় ন]। 

ক। বহিরাগত ব্যক্সসংক্ষেপ € চ6058] [০02010165 ) £ বহিরাগত 
ব্যয়সংক্ষেপের মধ্যে কতকগুলিকে বল। হয় কেন্দ্রিকতাজনিত ব্য়সংক্ষেপ ( ০0150170165 

১, 08099700720189 82317081020 1090815986100. ০1 33300965 816. 0000দা। 93 63661208] 
990380300195,”  475090 

২, ০1069009] 650200000198 86 ০১, 09000119160 17091510091 00008, 



উৎপাদনের আয়তন বৃহৎ ও ক্ষুত্্র প্রতিষ্ঠান ৭৩ 

06 ০018061805000) 1 মোটামুটিভাবে একদেশতার স্থবিধাগুলিই এই নামে 
অভিহিত। একই স্থানে কতকগুলি উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান জড়ো! হইলে তাহারা পরিনহণ, 

শ্রমিক সংগ্রহ, কাচাম।াল সংগ্রহ, বিক্রয়বাজার ইত্যার্দি কয়েকটি 
১। কেন্ত্রিকতাজনিত 
চলত ব্যাপারে বিশেষ সুবিধা ভোগ করে। উৎপন্ন ভ্রব্যের স্থনামও 

চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। অন্যান্য আন্ষ'গিক শিল্প ও গডিয়া 
উঠিতে থাকে । ফলে ব্যয়সংক্ষেপের পরিমাণ ও হার বৃদ্ধি পায়। 

দিতীয়ত, শিল্পের আয়তন বৃহৎ হইলে গবেষণ।, খবরাখবর সংগ্রহ ইত্যাদি ব্যাপারে 
ছোট-বড সকল প্রতিষ্ঠানেরই কিছু-না-কিছু স্থবিধা হয়। ইহাকে সংবাদাদিজনিত 

বায়সংক্ষেপ (600150177195 0 110001777901017) ) বলা হয়। 

২ সাাদাদিজনহ যেমন, কোন পাটকল-প্রতিঠান বা পাটশিক্প সংঘের গবেষণার 
কলে ঘদি পাটজাত দ্রব্যের চাহিদ। বৃদ্ধি পায় তবে সে-স্থবিধা 

সকল পাটকলই অল্পবিস্তর ভোগ করিবে । 

তৃতীয়ত, শিল্পের (1170050:5 ) মায়তনরুদ্ধির ফলে বিশেমীকত উতপাদন- 

প্রতিষ্ঠানসমূহের (10025) উপর উৎপাদনের কোন কোন অংশের ভার দিয়া আরও 

ব্যয়সংক্ষেপ সম্ভব করা যাইতে পারে । যেমন, মোটর-নির্মাণ শিল্প ব্যাটারী উৎপাদনের 
কাজ ব্যাটারী-শিল্পকে ছাড়িয়া! দিতে পারে, তুলাবস্ব শিল্প নিজকলে 

সনবিযোজনজনিত তা তৈয়ারের পরিবর্তে তৈয়ারি স্থতা বিশেষীরুত প্রতিষ্ঠান হইতে 
ক্রয় করিতে পাুর, ইত্যাদি। এইরূপ ব্যয়সংক্ষেপকে বিযোজন- 

জনিত ব্যয়সংক্ষেপ (2০017070199 01 0151)05£196101) ) এব* এইকপ বিষোক্নকে 

উল্লম্ব বিযোজন ( ৮০:0158] 01510951:9801012 ) ব্ল| হয়। 

উল্লম্ব বিষোজনের পরিবর্তে যদি উল্লম্ব সংযোজন ( ৬6:61০81 17065250100 ) 

ঘটিতে দেখা যায়, তবে বহিরাগত ব্যয়স*ক্ষেপ আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপের রূপ গ্রৃহণ 
রাাততজত: করিবে। উদাহরণম্বক্পপ, কাপড়ের কলের সহিত ঘর্দি সুতা 

তরীণ ব্যয়ক্ষেপেব  তৈয়ারের কারখানাও সংযুক্ত হয় তবে যে-ব্যয়সংক্ষেপ ঘটিবে 
মধ্যে পার্থকা তাহ] হইবে কাপড়ের কলের নিজস্ব সম্প্রসারণজনিত ব্ায়সংক্ষেপ। 
বিরতির হ্তরাং বহিরাগত ৪৪ "মাভ্যস্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপের মধ্যে পার্থকা 
উৎপাদন-পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল । 

থ। আভ্যন্তরীণ ব্যমসংক্ষেপ €1106578]1 [:50280125195 ) : আভ্যস্তরীণ 

ব্য়সংক্ষেপ পাঁচ প্রকারের বলিয়া অভিহিত : (১) কৌশলগত, (২) পরিচালনাগত, 
(৩) বাণিজ্যিক, (8) আধথিক, এবং (৫) ঝুকিবহনজনিত। 

১। কৌশলগত বায়সংক্ষেপ (750121081 ঢ০0022163 ) : কৌশলগত 

ব্য়সংক্ষেপ যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সহিত সম্পকিত। অর্থাৎ, নূতন নৃতন বিশেষীক্কৃত 
কৌশলগত ব্যয়- যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে যে-ব্যয়সংক্ষেপ দেখ! দেয় তাহাই 
সংক্ষেপের প্রকতি কৌশলগত ব্যয়সংক্ষেপ বলিয়৷ অভিহিত। স্স্ দৃ্টিতে দেখিতে 
গেলে, ইহা বিভিন্ন কলকারখানাতেই ( 2181%05 ) বিশেষভাবে সম্ভব হয়, বিভিন্ন 



৭8 অর্থবিষ্ঠার ভূমিকা 

উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানে ( গি005) নহে। যে-সকল শিল্পে কৌশলগত উন্নয়নের- অর্থাৎ 

নৃতন নৃতন বিশেষীরুত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের স্যোগ রহিয়াছে সেখানে প্রতোক 
কলকারখানার আয়তনও বৃহৎ হইবে । 

২। পরিচালনাগত বায়সংক্ষেপ (1%191795010791 5:0015010195 ) - ব্ুহদায়তন 

প্রতিষ্ঠানে পরিচালনাগত ব্যয়সংক্ষেপ দেখা দেয় সাধারণত চইটি কারণে : 

(১) পবিচালকগণ ছোটখাট কার্ধের ভার অধস্তন কর্মচারীদের 
ডন হস্তে সমর্পণ করিয়। নিজের| পরিকল্পনা ও সামগ্রিক তত্বাবধানে 

মনোনিবেশ করিতে পারে। (২) উপযুক্ত কর্মচারীর মাধ্যমে 
এই পরিকল্পন। ৭ সামগ্রিক তত্াবধানের ও বিশেষীকরণ সম্ভব হয়। এইভাবে সক্ষম 
হইতে সুক্মতর বিশেষীকবণের ফল স্বাভাবিকভাবেই উৎ্পার্দন-ব্যয় হামের বেৌঁক 
দেখ। যায়। 

৩। বাণিজাক নায়সণক্ষেপ (1৬1810116  8:০01010165 ) : আভ্যন্তরীণ 

বায়সংক্ষেপের তৃতীয় উপাদান হইল বাণিজ্যিক ব্যয়সংক্ষেপ। বাঁণিজাক ব্যয়স*ক্ষেপ 
নলিতে বুঝাষ বভ পরিমাণে মালপত্র ক্রয়বিক্রয়ের সুবিধা 

বাণাগিক ঘসে ব্রচ্দায়তন প্রতিষ্ঠান মালপত্র একসংগে ত্রয় করে বলিয়া দামের 
প্যবি। ঘের বি+। . দিক দিয়া অনেক স্থবিধা ভোগ করে । আবার ক্রয়বিক্রন উভষ 

বাপারেই উহ] রেলপথ, মোটরলরী সিগ্ডিকেট ইত্যাদি পরিবহণ- 
সংস্থা এবং বীম। কোম্পানী প্রভৃতি হইতে স্থুবিধা লাভ করিয়। থাকে । উহা ছাড! 

বিজ্ঞাপন প্রচার ই'ত্যাদির দরুন এককপিছু বায় ও কম হয়। 
৪। আঘথিক বায়সংক্ষেপ ( চাঠ7800191 70018010165 ) : মূলধনসংগ্রহ ব্যাপারে ও 

বুহদায়তন প্রতিষ্ঠান হৃবিধ! ভোগ করে । ইহা! আথিক বায়সণক্ষেপ নামে অভিহিত । 

বুহদায়তন প্রতিষ্ঠান অপেক্ষাকুত অল্প স্থদে ও সহজ জামিনে খণ সংগ্রহ করিতে পারে, 
অল্প দামে অধিক পরিমাণ শেয়ার-ডিবেঞ্চারও বিক্রয় করিতে পারে। প্রতিষ্ঠানের 
স্বনামের জন্য লোক বিনিয়োগ ব] খণপ্রদ্ণান করিতে অধিক ইচ্ছুক হয় । 

৫| বুঁকিবহনজনিত বায়সংঙ্গেপ ( £195-6281008 চ:0017025159 ) : পরিশেষে, 

বুশ্দায়তন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ঝু'কিবহনজনিত ব্যয়সংক্ষেপও সম্ভব হয়। এইবপ 
প্রতিষ্ঠান নিভিন্ন প্রকার দ্রনা উৎপাদন, “লভিন্ন পদ্ধতিতে উৎপাদন, বিভিন্ন স্থত্্ 

ৃ হইতে কীচামাল সংগ্রহ এবং বিভিন্ন বাজারে বিক্রয় করিতে 
কিভাবে ইহ সম্ভব হখ পারে ণলিয়। মোট ঝুঁকি ছভাইয়া দিতে পারে। উপরন্ধ, ইহা 
ঝুঁকির অন্থপাত নির্ধারণ করিয়া তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পাবে। 
যেমন, বৃহৎ বীম। প্রতিষ্ঠান প্রতি হাজার বীমাঁকারীদের মধ্যে কতজন মারা ধাইবে 
তাহার একটি মোটামুটি হিসান করিয়! দাবি (০1811) মিটাইবার জন্য প্রস্তত 
থাকিতে পারে। 

উশুপক্জেল বিভিঞ্ৰ ভিত (70176 129 06 চ২5001705 ) : 
প্রতিদানের বিধির সমস্তা প্রথম দেখা দেয় পৃথিবীর আদি শিল্প কৃষির ক্ষেত্রে। 



উৎপাদনের আয়তন-__বৃহৎ ও ক্ষুত্র প্রতিষ্ঠান ৭৫ 

জনস*খ্যাবৃদ্ধির দরুন খাগ্যশস্তের চাহিদা] বৃদ্ধি পাইলে কৃষকের পক্ষে তাহার খামারে 
উৎপাদনবৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখ! দেয়। উৎপাদনবৃদ্ধির প্রচেষ্টায় মে এই অভিজ্ঞতা 

লাশ করে যে, একই জমিতে অধিক পরিমাণ শ্রম ও মূলধন নিয়োগ 
রা "করিয়া চলিলে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ সমানুপাতিক হারে ন! 

বাঁডিয়। ক্রমহাসমান হারে বাডে। ওয়েস্ট রিকার্ডো মিল প্রভৃতি 
প্রাচীন অর্থবিদ্যাবিদ কৃষকের এই অভিজ্ঞতাকেই '“ক্রমহাসমান উতৎপন্নের বিধি* (706 
[8৬ 06 [010011019171786 [২০601759 ) নাম দিয়। অর্থবিগ্যার স্ত্রে পরিণত করেন। 

অথাৎ, এই সকল অর্থবিদ্যাবিদের মতে, জমির যোগান সীমাবদ্ধ বলিয়। কৃষির ক্ষেত্রে 
কমহাসমান উৎপন্নের বিধি সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য, অপরদিকে কিন্তু যন্ত্রপাতির যোগানের 
কোন ম্বাভাবিক সীমাবদ্ধতা ন! থাকায় যন্ত্রচালিত শিল্পসমূহের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান 
উৎপন্নের বিধিই কার্যকর । এখন প্রথমে কৃষির ক্ষেত্রে বিধিটির কার্যকারিতা৷ সম্বন্ধে 
আলোচন। কর! হইতেছে । 

ক্রমত্রাসমান উত্পয্ের বিধি ও কৃষি (7056 1:8৬ 0£1010770151775 

চ-001725 8100 600010816 ) :  উপরি-উক্ত অর্থনিগ্ভাবিদগণ, বিশেষ করিয়। 

মিল, কৃষির ক্ষেত্রে ক্রমহাসমান উৎপন্নের বিধিব প্রযোঙ্গযত। 
০ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন জনসংখ্যান্দ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে । 

জনসংখ্যাবুদ্ধিব জন্য খাগ্ঘশস্তের চাতিদা! বাডিয়াই চলে। ইহা 
মিটাইবার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে একই জমিতে অধিক পবিমাণ শ্রম ও মূলধন 
নিয়োগ করিয়া! আত্যন্তিক চাষের (11706017516 ০1101520101 ) ব্যবস্থা করাত হয়, 

কাবণ জমির ঘোগান প্ররূতির দ্বাবা সীমাবদ্ধ। ফলে মোট উৎপাদনের পবিমাঁণ বাডে 
বটে, কিন্তু সমানুপাতিক হারে বাডে না। 

ইহা| সত্য যে, অনেক সময় নৃতন জমিও কৃষির অধীনে আনয়ন করা হম । কিন্ত 
এই প্রকার জমি অপ্ক্ষোকৃত নিকষ্ট জমি । উৎকৃষ্ট জমিতে আতান্তিক চাষ এব" এই 
সকল নিকৃষ্ট ক্রমিতে প্রাথমিক চাষ উভয়ের মধো প্রকৃতিগত কোন পার্থকা নাই । 
আরও শ্রমিক ও মূলধন একই জমিতে হউক বাঁ নূতন নৃতন জমিতে হউক নিয়োগ 
করিয়। চলিলে উৎপাদনের হার সমাহ্ছপাতঅপেক্ষা কম হইতেই থাকিবে । 

মার্শাল-প্রদত্ত সংজ্ঞ। : কৃষির ক্ষেত্রে ক্রমহাসমান উৎপন্লের বিধির স্ুত্রাটিকে 
অধ্যাপক মার্শাল এই'ভাবে বিবুত করেন : জমিতে কৃষিকার্ষের জন্য অধিক পরিমাণ 
শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিলে সাধারণ ক্ষেত্রে উৎপাদন সমান্গুপাত অপেক্ষা কম হয়, 
অবশ্ঠ ইতিমধ্যে যদি-ন। কৃষির পদ্ধতিতে কোন উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে । 

মার্শালের এই সংজ্ঞাটির মধ্যে প্রথম লক্ষণীয় বিষয় হইল যে ইহাতে “সাধারণ 
ক্ষেত্রের কথাই বলা হইয়াছে । অর্থাৎ সকল সময় ইহা! প্রযুক্ত নাও হইতে পারে। 

১০ ঞাহ 10025585 10 ০9010) 800 19১001 81001390, 20) 009 07016186100. 0£ 19:00. 090998 
8 06195701 5 1998 62810 0707০76$070966 17001938178 68 800001)6 0£ 10:00009 2839৫, 
1031698 16 109009128 6০, 0037)0186 161) 910 170020562106106 80 0159 &৮ 01 88109016019, 
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প্রথমবার হয়ত জমিটিতে এত কম পরিমাণ শ্রম ও যুলধন নিয়োগ করা হইয়াছিল যে 
উহার উৎপার্দিকাখক্তির পর্যাপ্ত ব্যবহার হয় নাই , ফলে দ্বিতীয় 

সংজাটিব বিশেষ. দফা শরম ও যূলধন নিয়োগ করিলে উৎপাদনের হা'র হাস না পাইয়া 
বৃদ্ধিই পাইবে । অনেক স্থলে অবশ্য উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য যে-ব্য়সংক্ষেপ ( 2০077072159 ) 

. হব ঠাগব দরুনও একপ ঘটিতে পারে । এখানে উল্লেখযোগ্য যে 
রা শাধাপণ, কমহাসমান উৎপন্নের বিধির যে-সকল উদাহরণ সাধারণত দেওয়া 

হয় ভাহাতে দ্বিতীয় এবং অনেক ক্ষেত্রে তৃতীয় পর্যায়েও এইরূপ 
বধিত উৎপাদনই' দেখানে| হয়। 

দ্বিতীমত, মার্শাল কষির পদ্ধতিগত উন্নয়নের কথ! বলিঘাছেন। কৃষির ক্ষেত্রে 
ক্রমহাসমান উতৎপন্নের বিধি মাত্র তখনই কার্যকর হয় খন কৃষির 

ক পদ্ধতিগত কোন উন্নতি সাধিত শব না। বধিত শ্রম ও যূলধনের 
ন।ও হউতে পাবে একা** যদি উৎপাদন-পদ্ধতিব উন্নতিসাঁধনে- যথ', সার, বৈজ্ঞানিক 

যন্ত্রপাতি, জলসেচ গ্রভৃতিতে নিখোজিত হয় তবে উৎপাদনহ্বাসেব 
নিয়ম কার্যকর নাও হইতে পাবে। 

দেখা যাইতেছে, অর্থবিদ্যার অন্যান্ত বিধিব ন্যায় ক্রমহাসমান উৎপন্নের সুত্রও 
ব্যতিক্মবিভীন নয় । “বে উপবি-উক্ত ব্যতিক্রম ইটিই হইল সাময়িক ব্যতিক্রম 
মার সাময়িকভাবে. মাত্র সামযিকভাবে স্ত্রটি অকার্কর থাকিতে পাবে। অন্যান্য 
শত্রটি অকার্ধক অবস্থ! অপবিবতিত থাকিলে ক্রমাগত নির্দিষ্ট জমিতে অধিক 
থাকিতে পাবে হাবে শ্রম ৪ মূলধন নিযোগ কবিষা চলিলে একদিন-না-একদিন 
সত্রাট কার্যকর হইবেই। 

ক্রমহাসমান উৎপন্নের বিধির ব্যাখ্য। নিয়লিখিত ছকটির সাহায্যে করা যাইতে 
পারে। ধরা যাউক, নিদিষ্ট একখণ্ড (১ একর ) জমিতে নিযুক্ত প্রত্যেক শ্রমিক নির্দিষ্ট 

পরিমাণ মূলধন ( বীজ সার লাঙল ) ইত্যার্দির সাহাষা লয়। তাহ। 
2 হইলে এই জমিতে ক্রমাগত শ্রমিক নিয়োগ কর! হইতে থাকিলে 
উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ নিম্নের ছকে ন্যায় কমিতে থাকিবে। 

নিক মোট উৎপন্ন শস্যের | শশ্রমিকপিছু গড় | শ্রমিকপিছু প্রান্তিক 
পরিমাণ ১১ ল) | উৎপাদন দন (কুইণ্টাল) উৎপীফন €কুই্ট লি) 

৯ | ২5 ২৪ 

৮ ূ ৫০ ূ ২৫ ৩৩ 

ঙ ৰ ৯৩ ৩০ ৃ ৪০ 

৪ ূ ১২৩ ৰ ৩৩ ৰ ৩৩ 

৫ ৰ ১৪৩ | ৮ | হও 

ঙ ৃ ১৫৩ ৰ ১ঞ ৰ ১৩ 

মা | ূ 
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পার্থবব্তী পৃষ্ঠার ছকটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা! যাইবে যে, ১ জন শ্রমিকের স্থলে ২ জন 
এবং ২ জনের স্থলে ৩ জন শ্রমিক উৎপাদন করা পর্যস্ত প্রান্তিক উৎপাদন১ বাড়িয়া 

| চলিয়াছে। ৪র্থ শ্রমিক হইতে কিন্তু ইহা কমিতে স্তর হইয়াছে। 

সত সাধারণত এই প্রান্তিক উপাদনহাস স্থুরুর পর্যায় হইতেই (উপরি- 
বলিয়া ধরিতে হইবে উক্ত উদাহরণে ৪র্থ শ্রমিক হইতে) ক্রমহাঁসমান উংপন্নের বিধির ক্রিয়। 

স্থরু হইরাছে বলিয়া! ধর! হয়। কিন্তু প্রাচীন অর্থবিদ্াবিদগণের 

মতে, যে-পর্যায়ে গড উৎপাদন হাস পাইয়াছে (উক্ত উদ্াহবণে ৫ম শ্রমিক হইতে ) সেই 
পর্যায় হইতেই সুত্রটির ক্রিয়।| স্থুরু হইয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে । 

নিয়ের বেখাচিত্রেব সাহাযোও ক্রমহাসমান উত্পন্নের বিধি প্যাখ্যা করা যাইতে পারে : 

% ১ 
চি 

[|] যী 
অন্ুভূমিক ০0.$ অক্ষে নিল চা 'শ্রমিকসংখ্যা এবং উল্ল্থা.০% 

অক্ষে ( ৬66০৪] 4১515) প্রান্তিক বা! অতিরিক্ত উৎপন্নের পরিমাণ ধর। হইল। 
0৫ সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করিলে ৫" পরিমাণ প্রান্তিক ফসল (২০ কুইণ্টাল ?) 

উৎপন্ন হইবে। শ্রমিকের সংখ্য। বাড়াইয়া 0৮ পরিমাণ করিলে প্রাস্তিক ফসল ৮৮ 

পরিমাণ (৩০ কুইণ্টাল) হইবে । এইভাবে ০০» 0, 0৪, 07, 04 শ্রমিকের 

প্রাস্তিক উৎপাদন ষথাক্রমে হইবে ০৮" (৪* কুইণ্টাল ), 9০* (৩৭ কুইণ্টাল ), 6৪" 

(২* কুইণ্টাল ), 7 (১০ কুইপ্টাল ) এবং £৫' (৪ কুইণ্টাল )।২ সি 

সংযুক্ত করিয়া যে-রেখা! অংকন করা হইয়াছে তাহা প্রথমে উরধবমুখে উঠিয়া 
নিয়্গামী হইয়াছে। দিশা 

১, প্রান্তিক উৎপাদন বলিতে অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগের ফলে যে-অতিরিজ উৎপাদনটুকু সংঘটিত 
হয তাহাকে বুঝায় । 

২. শ্রমিকসখ্যা। বাড়াইয়! ০9 করিলে প্রান্তিক উৎপাদন শুন্ত হইবে । 

) 

ফি (অতিরিভ) উ?পন্নের পরিমাণ 
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করিয়াছে । ইহা দ্বার। বুঝানে! হইতেছে যে, 0% সংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ক করিলে প্রান্তিক 
উৎপাদন /%/' শূন্য অপেক্ষা কম ( -২ কুইণ্টাল ) হুইবে। 

অধিক স*খ্যক শ্রমিক নিয়োগের সংগে সংগে ধদি কৃষির ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত উন্নতিও 

সাধিত হয় তবে রেখাটি (7৩ ) উপরের দিক দিয়! যাইবে কিন্তু উহার আকুতি হইবে 

7-এরই মত। 

৭৭ পৃষ্ঠার রেখাচিত্র ও উহার ব্যাখ্যা হইতে আরও কতকগুলি বিষয়ে ইংগিত পাওয়। 
যায়। শ্রমিকসংখ্যা যত বৃদ্ধি কর! হয় মোট উৎপাদন ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং 

মোট উৎপাদন সর্বাধিক হইয়া! দাড়ায় তখনই যখন প্রান্তিক উৎপাদন পৃন্যে পরিণত হয়| 
ইহার পর যখন প্রান্তিক উৎপাদন খণাস্মক (7090%৩ ) হইতে স্থুকু করে তখন 

হইতে মোট উৎপাদন হাঁস পাইতে থাকে। গড় উৎপাদন প্রথমে বৃদ্ধি পায় এবং 

একটা শ্ঘরের পর ক্রমশ হাম পাইতে থাকে । গড় উৎপাদন শূন্যে পরিণত হয় তখনই 
যখন মোট উৎপাদন শূন্য হইয়া দাড়ায়, কারণ মোট উৎপাদনকে 

মোট ও গড় উৎপাদন শ্রমের পরিমাণ দিয়া ভাগ দিয়াই গড় উৎপাদন বাহির করা হয়। 
এই গড় উৎপাদনের সহিত প্রান্তিক উৎপাদনের নির্দিষ্ট সম্পর্ক রহিয়াছে। যতক্ষণ 
পর্যস্ত গড় উৎপাদন বুদ্ধি পাইয়। চলে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রাস্তিক উৎপাদন গড উৎপাদনের 

অধিক হয়। যখন গড উৎপাদন হাস পাইতে থাকে তখন প্রাপ্থিক উৎপাদন 

গড় উৎপাদন অপেক্গ। কম হয়। আর যখন গভ উৎপাদন বাডেও না কমেও না__ 

স্থির থাকে তখন গভ উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন সমান হইয়া ঈাডায়। এই 

অবস্থাতেই গড উৎপাদন সর্বাধিক হয়। আমাদের পৃরোক্ত উদ্দাহরণে ৩য় শ্রমিক 
রঃ নিয়োগ পর্যস্ত গড় উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে এবং ফলে 

ছি প্রান্তিক উৎপাদন গড় উৎপাদনের অধিক হইয়াছে । ৪র্থ শ্রমিকের 
ইত বেলায় গড় উৎপাদন স্থির রহিয়াছে ; এখানে গড় উত্পাদন এবং 

প্রাস্তিক উৎপাদন সমান গা 
হইয়া দীড়াইয়াছে। ৫ম 

শ্রমিক হইতে গভ উৎপাদন 

ক্রমহীসমান হইয়াছে; এখন | রশ রি "৯০ 

হুইতে প্রান্তিক উৎপাদন ৯৮ 
গড উৎপাদনের কম হইবে। 

পার্খবর্তা রেখাচিত্রের 
সাহায্যে গড় ও প্রান্তিক 
উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্ক 
দেখানে। যাইতে পারে : ৫ 

রেখাচিজ্রটি হইতে দেখা - 1 

যাইতেছে, নির্দিষ্ট পরিমাণ _ আমিকসংষ্ঞ . _" ২ টি 
জমিতে শ্রম 0 হইতে £/ পরিমাণ পর্যস্ত যতই বাড়াইয়া চল হইতেছে গড় উৎপাদন 
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ততই বুদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। এ-অবস্থায় প্রান্তিক উৎপাদন রেখা (74) গড 
উৎপাদন রেখাব (47 ) উপরে রহিয়াছে । যখন 04! অপেক্ষ। অধিক শ্রম নিয়োগ 

কব হইতেছে তখন গড উৎপাদন কমিয়া যাইতেছে ' স্থতবাং 
রে পি 1৫ বিন্দুর পরে প্রান্তিক উৎপাদন রেখ। গড উৎপাদন রেখার নিয়ে 
উৎপাদন সধাধিক হয অবস্থান করিতেছে । আর যখন ঠিক 0! পরিমাণ শ্রম নিযোগ 

কর। হয় তখন গভ উৎপাদন বাডেও না, কমেও না। এ-অবস্থায় 

গড উৎপাদন বেখ। এবং প্রান্তিক উৎপাদন বেখ। প্বস্পরকে এ বিন্দুতে ছেদ কবিয়াছে। 

1 বিন্দুতেই গড উৎপাদন সর্বাধিক হই] ঈরভাইযাছে। 
ক্রমহাসমান উৎপন্নেব বিধিব কার্যকাবিতাব ফলে “সাধারণত” ক্রমবর্ধমান উৎপাদদন- 

গমবর্ধনান ব্যযও পবিদৃষ্ট হয়।৯ জমিব ক্ষেত্রে শ্রমিক ও যূলধনেব পরিমাণ 
উৎপাদন-বাঘ ক্রমাগত বাডাইয়া গেলে একট। সীমার পর এককপিছু ফসল 
উৎপাদনের গড ও প্রান্তিক বায় উভয়ই বাভিয়! যায়। 

উদ্দাহবণস্বরূপ ধব যাউক, শ্রমিকপিছু মঙ্জুবি ও মূলধন বাবদ ৬০ টাকা কবিয়া ব্যয় 

হয়। এখন ৭৭ পৃষ্ঠার উদাহরণে ৪ জন শ্রমিক নিয়োগের ফলে ১২০ কুইণ্টাল ফসল 

উৎপন্ন হইতেছে এবং উহার উৎপাদদন-ব্যয় হইতেছে (৪ ৮৬০ _) ২৪০ টাকা] । ্ৃ তরাং 
গড উতপাদন-ব্যয় হইল (২৪০ -€-১২০-) ২ টাকা। যখন ৪ জনের স্থলে ৫ জন শ্রমিক 
নিয়োগ কব। হইতেছে তখন মোট উৎপাদন হইতেচে ১৪* কুইণ্টাল এবং উৎপাদন- 

ব্যয় দ্রাডাইতেছে (৫১৬০) ৩০০ টাকায়। স্ৃতরাং গড উতৎপাদন-ব্যয় হইল 
(৩০০--১৪০- ) ২২ ঢাকা । এইভাবে প্রান্তিক উতপাদন-ব্যয়ও যে বৃদ্ধি পায় তাহা 

দেখানে। যাইতে পারে। 
এই ব্যয়বৃদ্ধির জন্য ক্রমহাসমান উতৎপন্নের বিধিকে অনেক সময় ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের 

স্ুক্র (19৬ ০৫ [75016951178 0050) ব্লিয়াও অভিহিত কর! হয়। 

ক্রমত্তাসমান উৎপন্মের বিধি কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ? 
€৬৬1)57:5 ৫0০5 0০ 1,8৬7 ০0 10100117151811)6  2২2001108 401215 2 ) : 

এখন প্রশ্ন, ক্রম্াসমান উৎপন্নের বিধি কোন্ ফোন্ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? প্রাচান 
মতান্ুুসারে শুধু কৃষি নয়, যেখানে উৎপাদ্দন-ব্যবস্থায় জমি_ অর্থাৎ প্রকৃতির দানের 
প্রাধান্য রহিয়াছে সেখানেই বিধিটি কার্ধকর। উদদাহরণন্বরূপ প্রাচীন লেখকগণ খনির 

কার্য, মতস্তচাষ, গৃহনির্মাণ প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছিলেন । 
প্রাচীন ধারপ। এইরূপ ধারণার কারণ অনুধাবন করা মোটেই কঠিন নয়। জমির 
স্বাভাবিক সীমাবদ্ধতার জন্য যখন ক্রমহ্বাসমান উৎপন্নের বিধি ক্রিয়া করে, তখন যে যে 
উৎপাদনক্ষেত্ত্রে জমির প্রাধান্য রহিয়াছে সেখানেই বিধিটি কার্ষকর হইবে । 

আধুনিক মতাহুসারে কিন্তু যে উৎপাদন-ব্যবস্থায় প্রকৃতির দান বা জমির 
প্রাধান্ত নাই সেখানেও বিধিটি কার্ধকর। যেমন, যস্ত্রশিন্নের ক্ষেত্রে যে-কোন 
১০546906900 6০ 09০:528108 2969009 1৪ 76767010% 888০০019690 161) ৪ 6500900] 60 
10055998000 5096, 091500:9958 



৮০ অর্থৰিষ্ভার ভূমিকা 

উপাদানকে অপরিবতিত রাখিয়। উৎপাদনবৃদ্ধির প্রচেষ্টা করিলে ক্রমহাসমান উৎপক্নের 
বিধি ক্রিয়া করিবে । উহার কারণকে সংক্ষেপে এইভাবে ব্যাখা! 
করা যায়। 

কোন উতৎপাদন-গ্রতিষ্ঠান (1000 ) যখন সম্প্রসারিত হয় তখন অনেক সময় উহার 

পক্ষে সকল উপকরণ প্রবে।জনীয় পরিমাণে সংগ্রহ কর! কঠিন হইয়] পড়ে । এরপ ক্ষেত্রে 
গতিষ্ঠানটিকে বিশেষভাবে পরিবর্তনের নীতি অনুসরণ করিতে হয়__অর্থাৎ একটি 
উপাদানের পরিবর্তে আর একটি উপাদান ব্যবহার করিতে হয়। যেমন, শ্রমিকের 

প্রাচ্য কমিয়া আমিলে সম্প্রসারণশীল শিল্পকে অধিক মূলধন-্রব্য ব্যবহারের দিকে 
ঝুঁকিতে হয়। কিন্ক উৎপাদনের কোন উপাদানই সাধারণত অন্য এক উপাদানের 
সার্থক পরিবত বলিয়] গণ্য হয় না এবং দ্বিতীয়ত, যতই পরিবর্তনের নীতি অন্ুসরণ 
কর| হয়, পরিবর্তনমাধন করা ততই কঠিন হইয়। ঈ্াড়ায়। এই ছুই কারণে কিছু 
সময়ের মধ্যেই দেখ। দেয় ক্রমহাসমান উৎপন্ন ব। ক্রমবর্ধমান উতপার্দন-বায়। ইহাকে 
বল। হয় উপাদনের ক্ষেত্রে ক্ূমহাসমান উতপন্নের বিধি (1010710191)1776 [০0005 

00006 ছ806015 0: 12090000101) ) । 

পরিবর্তনীয় অনুপাতের বিধি (7.৪৮/ ০£ ড871816 [70190100285 ) : 
উপাদানের ক্ষেত্রে ক্রমহসমান উৎপন্নের বিধি “পরিবঙণীয় অন্্রপাতের বিধি” (1.2 

0 ড21101)16 1১:0010005 ) ন|মেও অভিহিত । বিধিটির 

৫ গতিপা্গ প্রতিপাদ্য বিষয় হইল এইবরপ : উত্পার্দনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিভিন্ন 

ূ উপকরণ বা উপার্দানের প্রয়োজন হয়। কিন্তু যে-কোন রকমে 
উপাদনগুলি প্রয়োগ করিলেই উৎপাদ্দনকাধ কামাভাবে সম্পাদিত হয় না। উতৎপাদন- 
ব্যবস্থায় কোন গুরুত্বপূণ পরিবর্তন না ঘটিলে এক ব। একাধিক উপার্দানকে অপরিবাতিত 

রাখিয়া যদি অপর গুলির পরিমাণ বুদ্ধি করিয়। যাওয়৷ হয় তবে পরিবর্তনশীল উপাদান- 
গুলির দরুন উৎপাদন একটি বিশেষ স্তরের পর হইতে হাস পাইতে থাকিবে ।১ 

যে-স্তরের পর হইতে পরিবঙনশীল উপার্দানগুলির দরুন উৎপাদন হাম পায় 
তাহাকে বল। হয় কামা অন্রুপাভের স্তর (16৬6] 0 0০৫00910 ০0101010901017 )। 

এই স্তরে পৌছানো পর্যস্ত পরিবর্তনশীল উপাদানগুলির পরিমাণ কাম্য অনুপাত অপেক্ষা 
কম থাকে বলিয়া! উহাদিগকে বৃদ্ধি করিয়া চলিলে উহার্দিগের দরুন উৎপার্দন ব! 
প্রান্তিক উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। তারপর কাম্য স্তরে আসিয়। প্রান্তিক উৎপাদন হয় 
সধাধিক। ইহার পর হইতে প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশ কমিতে থাকে । কিছু পরে গড় 
উৎপাদনও কমিতে সরু করে। 

কৃষির ক্ষেত্রে জমির সীমাবদ্ধতার দূরুন এই বিধি কার্ধকর হয় এবং শ্রমিকের 
প্রান্তিক ও গড় উৎপাদন হাস পাইতে থাকে (৭৬ পৃষ্ঠার ছকটি দেখ )। শিল্পক্ষেত্রেও 
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উৎপাদনের আয়তন-_বৃহৎ ও ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান ৮১ 

সকল সময় সকল উপাদ্দানকে সমভাবে বধিত করা সম্ভব হয় না। ধেমন, দ্রবোৰ 

হ্যা চাহিদা হঠাৎ বাড়িয়া গেলে সীমাবদ্ধ যন্ত্রপাতি ও একই সংগঠনের 

দমহাসমান উংপন্লের সহিত অধিক মাত্রা শ্রমিক জুডিপ] উৎপাদনবৃদ্ধির প্রচেষ্টা করা 
বিবি সর্বক্ষেত্রেই কাষকব হয। ইহাব ফলে উপাদ্দানগুলির মধ্যে সমন্বয যতক্ষণ কামা 

অন্ুপাতের দ্দিকে অগ্রসর হয ততক্ষণ শ্রমিকের প্রাস্তিক উৎপাদন 
পমবর্ধমান এবং কাম্য অন্পাত অতিনম কবিলে উহ! কমহাসমান হইতে থাকে । 

বিথিটির ব্যতিক্রম : পবিবতনীঘ অন্পাতেব বিধি একটি সতাধীন। ইহান্ে 
পবিয়। লা! হঘ যে উপাদানেৰ নিষোগপদ্ধিব সগে সগে উৎপাদন-ব্যবস্থাম কোন 

গুকত্বপূণ পরিবর্তন সাবিত হয় নাহ'। যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠনের (18010129175001017 ) 

ন্যাঘ কৌশলগত পবিবতন সাধিত হইলে স্থত্রটি ামনব নাও হইতে পারে। 

এই সত ম্মবণ বাখিয়! বল। যায, উপাদানের ক্ষেত্রে ক্রমধাসমান উৎপন্নেৰ বিধি 
ব। পবিবতনীয় অন্ুপাতেব বিধি অন্যতম বৈজ্ঞানিক স্ত্র-_সর্কক্ষেত্রেই ইহার প্রযোজ্যতা 
এক্ষা কব। যায়১ এবং স"গঠককে এই ক্ত্রেব কার্ধকাবিতা ম্মবণ রাখিয়াই আযতনরৃদ্ধিব 
বার্ষে অগ্রসব হইতে হম। পরিবতনীষ অন্রপাতেব শিধি সম্বন্ধে উতৎ্পাদন-ব্যঘ প্রস'গে 
পনবায আলোচনা কব! হহবে। 

আমলের প্রর্তিদীন্ন (1২০15 00 9০819): উপবি-উত্ত 
আলোচনা উতপার্দনেব উপাদ|নেৰ প্রতিধ(নেব (1860170560 1506015 ) বিধি 

আলোচন। কব! হইনাছে | দেখ। গাছে যে এব প| একাধিক উপাদনিকে অপরিবতিত 

বাখিষ| য্দি অপর কোন উপাদ।নতে বাডাইস1 ৯-|| হা তাহ। হইলে একটা স্তব পযন্ত 
উৎপাদনুছি নমানপ!৩ অপেক্গ। অধিক হভবে এব পবে সমাঁচপাত 

অপেক্ষ। কম হইনে। এখন দেগ। যাউক, উৎপাদনে আয়তন 

(5০916 ০0£ 0170801012১) ত-্? সবিত করিলে প্রতিধ।নেণ 'অবস্থ। 

কি দাভায়-_অর্থাৎ উৎপাদনের সকপ উপাধান সম শাবে ধৃদ্ধি করিলে উৎপন্নেব পরিমাপ 
কিভাবে পবিবতিত হম। সকল উপাদানে" পবিণর্ন কর। হলে উতৎপন্নেব 

ৰঁ যে-পরিধততন হয় তাকে আয়ুভনেপ প্রতিদান (২০০০১ 00 

ডি 9০216 ) বলিয়। মভিভিত কব| হয়। আপতনেব প্রতিদানে 
তিনটি পর্যায়ের থ। উল্লেখ ব-। যাইতে পাবে। প্রথমত, আযতনেব 

ক্রমবর্ধমান হারে প্রতিদান ( 15152.5118£ 1৮১11510500 50810 ) হয, উৎপাদনের 

উপকরণ নিদিষ্ট হারে পরিচিত কব!] হইলে উৎপাদনের নুদ্ধি 
টা অধিক হারে হইতে থাকে। উহার পব আয়তন রদ্ধি করিয়। 

চল] হইতে থাকিলে 'মাঘতনের ক্রমবর্ধমান হারে প্রতিদান শেষ 
হইয়া যাইয়। আয়তনের সমভানে প্রতিদান (-015:218010001005 00 50516 ) 

১, 4 508800190 29 19 01275671115 81101015019 1০ 91101 5 :17951 01 [010011)151)11)2 
চ৮ত0৭, 10101) 801017936০0 997৮ 37701510055] 1৫০9: ০01 19200800010, 5712061791 68৮6 18০602 
19 21110109590. 177 %87100161 01: 07) যা 06995 0151507৮ -০৮13001000 ৫৮ 0011071557001285 
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গাধন্নেধ গ্রাতিদান 
বণভে শি বুঝায় 



৮২ অর্থবিদ্যার ভূমিকা 

দেখা দেয়-_নর্থাৎ উৎপাদনের উপকরণগুলি যে-হারে বুদ্ধি কর! হয় ঠিক সেই 
হারে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। পরিশেষে, উৎপাদনের আয়তন যখন অত্যধিক মাত্রায় 

সম্প্রনারিত হয় তখন আয়তনের প্রতিদান ক্রমহাসমান হারে 
রর 2 (01071715171 20050050216) হইতে দেখা যায়। 

অর্থাৎ, যে-হারে উৎপাদনের উপকরণগুলি বৃদ্ধি কর। হয় উহ। 

অপেক্ষা কম হারে উৎপার্ধন নূদ্ধি পাইতে থাকে। 
এখন প্রশ্ন, আয়তনের প্রতিদানের উপরি-উক্ত গতি ও প্ররুতির হেতু কি? 

আয়তনের ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের মূলে রহিয়াছে ধৃহ্দায়তনে উৎপাদনের স্থবিধ] বা 
আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ (০0010017165 0 9০81 )। বুহদ্বায়তনে উত্পাদনের 

স্রবিধা আলোচন। প্রসগে উল্লেখ করা হহয়াছে যে উত্পাদনের আয়তনব্ৃদ্ধির ফলে 

অবিভাজা উপাদানের (10701515110 2০005 ) (যেমন, ঘন্ত্রপাতি, পরিচালক 

ইত্যাদি) পূর্ণাংগ ব্যবহার সম্ভব হয়, উতক্ঠ ধরনের যন্ত্রপাতি প্রবর্তন করা যায়, 
শ্রমবিভাগের প্রসার এবং বিশেষীকরণের দরুন শ্রমের দক্ষতা 

টা হি পদ্ধি পার্ন। এই মকল বায়সক্ষেপের ফলে আয়তনের প্রতিদান 
মবর্ণমান হইতে থাকে । এইভাবে যখন আরতন বুদ্ধি হইয়া 

কাম্য আকার ধারণ +রে তখন আর আয়তনএদির মাধামে খ্যয়সংক্ষেপের সুযোগ 

থাকে না এবং সাময়িকভাবে আয়তনের প্রতির্ধান সমহারে বুদ্ধি পার । উহার পরও 

যদি আয়তন বৃদ্ধি কর! হয় ভাহ। হহলে আয়তনঙ্নিত ব্যয়মংক্ষেপ বা স্থবিধ। অপেক্ষ। 
ব্যয়বাওল্য বা অস্থবিধাই (৫152001010165 ) অধিক হইয়। দাড়ায় । আয়তন অত্যধিক 

পুভৎ হইলে পরিচালনা কার্য জটিল ৪ অস্থবিধাজনক হয়া 

রতিদাণের কাৰণ. পড়ে। পরিচালনায় আর উদ্ঘম থাকে না-_গতাম্গগতিকতা 
দেখ দেয়, বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সামঞ্তশ্ত ভারাইয় যায়, সংগঠক 

সর্দিকে সতর্ক দৃষ্টি বাখিতে সমর্থ হয় না। এই সকল কারণের জন্য ব্যয়স'ক্ষেপ 
অপেক্ষা ব্যয়বাহল্যই ঘটিতে থাকে । ফলে আরতনের প্রতিদানের হার ক্রমহাসমান 
হইতে থাকে । স্তরাং উৎপাদনের আয়তনবৃদ্ধির প্রথমদিকে প্রতিদান ক্রমবর্ধমান 
হয় এবং পরের দিকে যখন আয়তন অত্যধিক বৃহৎ হয় তখন আয়তনের প্রতিদান ক্রম- 
হ্রাসমান হহতে দেখা যায় । অতএব, আয়তনের ক্রমহাসমান প্রতিদান বা ক্রমহাসমান 
উৎপন্গের বিধি বৈজ্ঞানিক সুত্র বলিয়। একসময়-না-একসময় কার্যকর হইবেই। 

উপসংহার (0:0:0185:9): ক্রমহাসমান উৎপন্ের বিধি অন্যতম নৈজ্ঞানিক 
সুত্র হইলেও বতমান দিনে যন্ত্রচালিত শিল্পের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের ব। ক্রমহাসমান 
উৎপাদন-ব্যয়ের বিধিকেহ সাধারণত কার্য করিতে দেখা যায়। ইহার মূলে আছে 
আয়তনজনিত আয়তনজনিত ব্যয়সণক্ষেপ (6০01070155 ০ 90816 )। 

ব্যয়সংক্ষেপ ও আয়তন সম্প্রসারণের সংগে সংগে মানব ও পশু শক্তিকে পরিহার 

ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন করিয়া! অন্যান্য প্রকার শক্তি ব্যবহার কর! সম্ভব হয়, বিশেষীকরণের 
স্থযোগ ঘটে এবং কলাকৌশলগত ও অন্যান্য ব্যয়সংক্ষেপ সহজ হয়। ফলে এককপিছু 



উৎপাদনের আয়তন- বৃহৎ ও ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান ৮৩ 

উৎপাদন-ব্যয় ক্রমশ হাস পাইতে থাকে । এইভাবে যত আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ 
ঘটিতে থাকিবে ততই আয়তনের ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধি বা কমহাসমান উতপাদন- 

ব্যয়ের স্থত্র কার্ধ করিবে । অপরপক্ষে উপাদানের কমহাসমান উতৎপন্নের বিধি কার্য 
করে উৎপাদনের সকল উপকরণ সমভাবে পরিবর্তন করা সম্ভব হয না বলিয়!। 
অর্থাৎ, এক বা একাধিক উপাদানের অপ্রাচুর্য (5০8:০1.5 ) এবং অপ্রচুব উপাদানের 
স্থলে সহজলভ্য উপাদান ব্যবহাবেব দকনই ক্রমহাসমান উতপন্নের বিধি কাধ করে। 

ক্ৃতরাং বিধি ভুইটি পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ব। ইহাদিগকে সমগোত্রীয় মনে 
করা ভূল।১ আয়তনজনিত ব্যযসণক্ষেপ সম্ভণ হইলে উতপাদন-বায় ন'মশ হাঁস পাইবে, 
আর সম্ভব না হইলে উহা বধিত হইতে থাকিবে__অরাৎ কব্রমহাসমান উৎপন্নের 
স্ত্র ক্রিয়া করিবে । কেয়ার্ণক্রসের ভাষায় বল। যায়, আয়তনজনিত ব্যয়স-ক্ষেপ 

সম্ভব না হইলে এঞ্মবর্ধমান উৎপন্ন ও অন্তভিত হইবে (1 0176 
এমহাসমান ও এ ম- * ০ ৫ ৮1০ 10 000110107165 0৫ 50216) 11016951170 1500175 
বধমান উৎপন্নেব বিধি ৃ 
পবম্পব হইতে স্বতস্ত্র : ৮৮০]০ 015919681)1। অতএব, ক্রমহাসমান উতপন্রের বিধির 

কার্ধকারিত! হইল উপাদানের দুপ্রাপ্যত! ও পরিবতনের নীতির 
সীমাবদ্ধতার দরুন , অপব্দিকে ক্রমবর্ধমান উৎপন্নেব বিধির কারণ হইল আয়তনজনিত 
ব্যম্সংক্ষেপ। প্রত্যেক সম্প্রসারণশীল শিল্পে উভয় স্ত্রহই একই সগে কার্ধ করিতে 

থাকে। তবে রুষির ক্ষেত্রে আয়তনজনিত ব্যয়স-ক্ষেপের সভ্ভাবনা শীঘ্র$ ফুরাইয়। যায় 
বলিয়। ক্রমহাসমান উতৎপার্দনই ঘটিতে থাকে । অপবর্দিকে যন্ত্রচাপিত শিল্পক্ষেত্রে-_ 

বিশেষ করিয়া দীর্ঘকালীন অবস্থায়__আযর়তনজনিত ব্যয়সংক্গেপে বহুদিন এঁরয়। 
চলে বলিয়! ক্রমবর্ধমান উৎপাধনই দেখা যায়। কতদিন ধরিশ। এই ক্রমবর্ধমান 
উৎপাদন ব! ক্রমস্তাসমান ব্যয় চল! সম্ভব তাহ। নির্ধারণ করা স গঠকের অন্যতম 
গু€ত্বপূর্ণ সমস্যা | 

ক্াস্য উত্তপাদন্-প্রতিষ্টানেন্ল তালা (7025 092০206 ০: 

090110500 চা): উৎপাদনের আয়তনের প্রসারের সংগে সকল প্রকার 

ব্যয়সংক্ষেপ একই সংগে বা একই পরিমাণে ঘটে না। আবার একদিকে ব্যয়- 
সংক্ষেপের ফলে অপরদিকে ব্যয়াধিক্য ঘটিতে পারে । উদ্দাহরণ- 

াযাধিবা এরই. স্বরূপ, ঝুঁকিবহনজনিত বায়সংক্ষেপ অথবা বৃহদায়তন যন্ত্রপাতির 
সংগে ঘটতে পাৰে ব্যবহারজনিত ব্যয়সংক্ষেপের ফলে পরিচালনা কার্য জটিল হইয়া 

উঠে বলিয়া পরিচালনাগত ব্যয়াধিক্য দেখা দিতে পারে। 
আবার কৌশলগত ব্যয়সংক্ষেপের স্থৃবিধা পূর্ণভাবে ভোগ করিতে হইলে অধিক 
পরিমাণ মূলধন বিশেষীক্ৃত যন্ত্রপাতি ইত্যাদিতে আবদ্ধ রাখিতে হয় বলিয়। ঝুঁকির 
পরিমাণ বাড়িয়া যায়। এই কারণে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন দিকের ব্যয়সংক্ষেপ ও 

১, পণ 15৪ 01 17707555106 8100. 3171518121705 26602008 -.:0090090 01696 ৪৪ 2: 
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৮৪ অর্থবিদ্যার ভূমি 

বায়াধিক্যের হিসাব করিয়াই আয়তনপ্রসারের পথে অগ্রসর হইতে হয়। যতক্ষণ পর্যস্ত 

নীট ব্যয়সংক্ষেপ ঘটিতে থাকে_ অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যস্ত ব্যয়স-ক্ষেপের পরিমাণ ব্যয়াধিক্যের 

অধিক থাকে ততক্ষণ পর্যস্ত উৎপাদন-প্রতিষ্ঠটান উৎপাদনের আয়তন- 
সমাজের দৃষ্টিকোণ 
হইতে কামা গদ্ধি করিতে পারে । আয়তনরদ্ধির যে-গুরে উদ্ভূত বায়সংক্ষেপ ও 

টিবি ব্যয়াধিকা পরস্পরের সমান হয়__মর্থা২ কোন উদ্ধত্ত বা নীট 
বায়সংক্ষেপ থাকে না সমাজের দিক হইতে সেই স্তরকে কাম উত্পাদনের স্বর (16৬1 

এই দিক দিয়া কামা 0৫6 010010]া 01000006100 ) এব" যে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানে 

উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানেন এরূপ ঘটে তাহাকে কাম্য উতপাদন-প্রতিষ্টান (000800300 
লক্ষণ ঢাাে। ) বল! হয়। কাম্য উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানে প্রান্তিক ও গড় 

উৎপাদন-বায় পরস্পরের সমান হয় এবং গড় উৎপাদন-ব্যয় ন্যুনতম হয়। 
ইহা৷ সহজেই অন্তমেয় ষে কাম্য স্তরে পৌছিবার পূর্ব পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান উৎ্পন্নের বা 

ক্রমহাসমান ব্যয়ের বিধি (1.৬ 0৫ [01:০9.515 1২০60170750 10201585108 

0০3) কার্যকর হইতে থাকে এব কাম্য স্তর অতিক্রম করিলে ত্রমহ্থাসমান উৎপন্ের 

বা ক্রমবর্ধমান বায়ের বিধির (107 0 101101015171176 1২210779501 [19012951178 

005) ক্রিয়। সুর হয । অবশ্য ক্রমবর্ধমান উৎপনের স্তরের পর অন্ন সময়ের জন্য 

সম-উতৎপনের বিধি ([0৬ 0৫ 00152] [২০6017)9 ) কার্য করিতে পারে। 

বল] হইয়াছে, এই কাম্য উৎপাদনের স্তর এবং কাম্য উতৎ্পাদন-প্রতিষ্ঠানের ধারণ! 
হইল সমাঙ্গের দৃষ্টিকোণ হইতে , এ পরিমাণ উৎপাদন ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীর দিক 
গে দিয়া কাম্য নাও হইতে পারে। ন্যুনতম ব্যয়ে উৎপাদন হইল কি 
রর যী রে না-হইল তাহাতে বাবসায়ীর কিছু যায় আপে না; তাহার লক্ষ্য 

কামা নাও ৩উতে পাবে মুনাফাকে সবাধিক করিয়া তোলা | মুনাধশাকে সবাধিক করিবার 

উদ্দেশ্যে অনেক সময় সে কামা উত্পাদনের স্তর অতিক্রম করিয়! 
যায়; অনেক সখয় আনার কাম্য স্তরে পৌছিবার চেষ্টাই করে না। যে-পরিমাণ দ্রব্য 
বিক্রীত হইলে সর্বাধিক মৃনাফ! লাভ করা সম্ভব উৎপাদক দেই পরিমাণ দ্রব্যই, 
উৎপাদনের প্রচেষ্টা করে। ইহা উপরি-বণিত কামা পরিমাণ অপেক্ষা কম বা বেশী 
হউক তাহাতে তাখার কিছু লাভক্ষতি নাই। 

উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের কাম্যাবস্থা (চাও 0007)0777 1009510025 ) : 
যে-পরিমাণ উৎপাদন করিলে সর্বাধিক মুনাফা লাভ করা সম্ভব (0125 159: 709 
0960) উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের দিক হইতে তাহাই হইল কাম্য উৎপাদনের স্তর 

এব” এই অবস্থাই হইল প্রতিষ্ঠানের কাম্যাবস্থা (00102) 
উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ৮.১, 
দিক হইতে কাম... 0091-102,)। এই কাম্যাবস্থা। সম্পর্কে দুইটি বিষয় স্মরণ রাখিতে 
উৎপাদনের স্তর হইবে : (ক) এই পরিমাণ উৎপাদনের স্তরে প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক 

বায় ও প্রান্তিক আয় পরস্পরের সমান হয়, এবং (খ) স্বপ্লকালীন 
অবস্থায় সবাধিক মুনাফ। বলিতে ন্যুনতম লোকসানও বুঝাইতে পারে, কারণ স্বল্পকালীন 
অবস্থায় ব্যবসায়ীর পক্ষে টিকিয়! থাকাই লাভ বলিয়] বিবেচিত হইতে পারে। 



উৎপাদনের আয়তন- বৃহৎ ও ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান ৮৫ 

কাম্যাবস্থায় পৌছিবার জন্য-_অর্থাৎ সর্বাধিক মুনাফা! লাভ করিবার জন্য উৎপাদকেব 
পক্ষে ন্যনতম ব্যয়ে উৎপাদনের প্রচেষ্টা করিতে হয়। এই নানতম ব্যয়ে উৎপাদনের 

অন্যতম সর্ত হইল উৎপাদনের বিভিন্ন উপার্দানেব মধ্যে কাম্যতম 
এই কামা স্তব নির্ধাবণ সম্পকিত একটি সমস্ঠা সম্য়সাধন করা। এই সমন্ব়কে বলা হয় উপাদানের ন্যুনতম 

ব্য়সমন্ধয় (16890-00956 ০010191189610 00806015 ) 1১ 

অর্থাৎ, উৎপাদনেব বিভিন্ন উপকবণেব মধ্যে কিভাবে সমন্বনসাধন কবিলে উতপাদন-বার 
ন্যুনতম হয় তাহাই উৎপাদককে নির্ধারণ কবিতে হয। উৎপাদকেব পক্ষে ইহা অন্যতম 
গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা । 

ক্ষুভ্রায্বতন্ন উত্তপীদন-ল্যনলক্ছা (910211-50819 70100001017) : 
আযতনজনিত বিনিধ বাশসতক্ষেপেব স্থবিধা (0001:601010105 (0 6০0180170125 ০01 

5০81০ ) সত্বেও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প-ব্যবস্থা এখন ৭ টিকিষা' আছে, দেখ। যাঁম। শুধু টিকিঘা 
আছে বলিলে অবশ্য ঠুপ হইবে, অনেক ক্ষেত্রে নিজ প্রাধান্য ও বজার রাখিযাছে | 
স্বাভাবিক৬|বেই প্রশ্ন উঠে, ইহাণ মূলে কি বাকিকি ক।বণ নর্মান ? 

প্রথম কারণ হঠল যে ক্ষুপ্াশতন ও পহ্দায়তন উত্পাদন-প্রতিগ্ঠান সম্প্রসাবণশীল 

ব্যবসাঘেব ক্ষেত্রেই পবণ্পবেব সহিত প্রতিযোগিত। কবে, শিি্ পরিমাণ চাহিদার 
ক্ষেত্রে নহে । ন্ৃতবাঁং ধহুদাবতন প্রতিষ্ঠানেব ব্যবসাণ প্রসাবিত হইলেই যে ক্ষুদ্রযঘতন 
গদ্াধ 5ন পতিঠনেণ প্রতিষ্ঠানের ব্যবসাষ শ*ন্চিত হ$গ! পিনে একপ ধাবণ। কবা। 
অপ্তিহ্েব ছুইটি দল. অযৌক্তিক |২ উহ] ছাডাও অনশ্ঠ ক্ষুদ্রাতন প্রতিষ্ঠানেব অস্তিত্ব 
90৪ ও শাধান্যেণ অন্যান্ত কাবণ আছে। এই কাখণগুলিকে সংক্ষেপে 
'অন্প্রসাবণের পথে বাধ” (0950580০165 ০০ £0%/08 ) বলিগ। অিহিত কবা হস । 

এই বাধাগুলিকে নিম্নলিখিত কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত কব চলে : 

(ক) পরিচালনাগত বাধ! (171217756119] 0968015): পরিচালনার 

অস্থবিধাব জন্যই অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারিত হইতে পারে না। 

বুহদায়তন শিল্পের পবিচালনার ব্যবস্থা অতি জটিল বলিয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনেক সময় 
হাযারার অযথা বিলম্ব হয় এব" নানাবপ অপচয় ঘটে । ক্ষুত্রয়তন উৎপাদন- 

প্রতিষ্ঠানের এই অন্গুবিধা নাই। সেখানে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিয়া তাহ! কার্যকর কব! অপেক্ষাকৃত সহজ । উপবস্ত, উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের আয়তন 
একটা সীমা ছাভাইযা গেলে তাহা! পরিচালন। করা ছু্ধর হইয] পড়ে, কারণ যোগ্য 
পরিচালক সকল সময় পাওয়! যায় না।৩ পরিশেষে, প্রথম শ্রেণীর পরিচালকবর্গের 
মধ্যে ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষও (০1891) ০06 1921:50109116165 ) ব্যয়াধিক্যের সৃষ্টি করিয়া 

আয়তন সম্প্রসারণের পথে বাধাপ্রদান করিতে পাবে । 



৮৬ অর্থবিগ্ভার ভূমিকা 

(খ) বাজারজনিত বাধা (1$021156 0590165) : অআযাডাম ন্মিথই প্রথম 
বলিয়াছিলেন যে বাজারের আয়তন শ্রমবিভাগের বা বৃহদায়তনে উৎপাদনের সীমা- 
নির্দেশ করে।১ অর্থাৎ, বাজার যদি স্বল্প পরিধির হয় তবে রুহদ্রায়তনে উৎপাদন 
করিয়া কোন লাভ নাই। বৃহদায়তনে উৎপাদনের ব্যয়সংক্ষেপ হেতু উৎপাদনবব্যয় 
স্বাস হইবে তা, কিন্তু উৎপন্ন মাল অবিক্রীত থাকিয়। যাইনে। স্থতরাং বাজারজনিত 
বাধার ফলে প্রতিষ্ঠান ক্ষুত্র/য়তন থাঁকিয়| যায়| 

(গ) যুলধন সংগ্রহজনিত বাধ (71058150101 00%5080165 ) : মূলধন সংগ্রহে 

অস্থবিধ! ক্ষু্ধায়তন প্রতিষ্ঠানসমূহের অস্তিত্বের একটি প্রধান কারণ। সম্প্রসারণের 
দিকে প্রতিষ্ঠানের ঝে।ক থাকিলে ইহা প্রয়োজনমত মূলধন সংগ্রহ করিতে সমর্থ 
হয় না বলিয়া সম্প্রসারিত হইতে পারে না। 

(ঘ) বিবিধ বাধ] (40150011919095 05080195 ) : বিবিধ বাধার মধ্যে আছে 

আয়তন সম্প্রসারণজনিত অন্তান্য অস্থবিধ। ব। বায়।ধিক্য (01701 01520017007165 ০৫ 

৪০81০ ), উৎপাদনের পদ্ধতিগত বাধা এবং প্রতিযোগিতাশক্তি ৃদ্ধির ইচ্ছ।। আয়তন 
সম্প্রসারণের স-গে সংগে অন্যান্য নান। প্রকার বায়াধিক্য দেখ! দের বলিয়া], কতকগুলি 
দ্রব্য বৃহদায়তনে উৎপাদন করা যায় না বলিয়া এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আয়তন ক্ষুদ্র 
থাকিলে তবেই প্রয়োজনীয় প্রতিযোগিতাশক্তি লাভ করা যায় বলিয়! প্রতিষ্ঠান 
সম্প্রসারিত হইতে পারে ন। বা চাহে না । যেমন, কাশ্মীরী শালের “কারখানা” বৃহদায়তন 
হইতে পারে না, প্রতিষ্ঠাবান মিষ্টান্-প্রতিষ্ঠান অনেক সময় বৃহদায়তন হইতে চায় ন|। 

উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের আষতন (9152 ০0: 005116959 7010165 

[5805] ): উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক শিল্পে ব্যবসায়- 
প্রতিষ্ঠানের আয়তন যে-বিষয়ের উপর নির্ভর করে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। প্রথমত, ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের আয়তন নির্ভর করে ত্রব্যের প্রকৃতির উপর । 
যেক্ষেত্রে দ্রব্যটি ব্যাপক বাজারে বিক্রীত হওয়া সম্ভব সেক্ষেত্রে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের 
আয়তনও বৃহৎ হয়। যেমন, চিনির কারখানা বৃহৎ কিন্তু রেস্তোরার আয়তন 
অপেক্ষাকৃত ক্ষুত্রই হয়। 

ঘিতীয়ত, ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের আয়তন নির্ভর করে প্রতিযোগিতার তারতম্যের 
উপর। বাজার যতই পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার (06:5০ ০01096010100 ) দিকে 
অগ্রসর হইবে অতি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের উদ্ভবের সম্ভাবন1 ততই হাস পাইতে থাকিবে । 
বন্তত, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার অন্যতম সর্ত হইল অতি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের অনস্তিত্ব। 

তৃতীয়ত, আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপের (5০015010165 0: 5০816 )'সযোগস্থৃবিধ। 

ছারাও প্রতিষ্ঠানের আয়তন নির্ধারিত হইয়া থাকে । যে-শিক্লে ব্যয়াধিক্যের (15 
900130772129 ) পরিমাণ শীঘ্রই ব্যয়সংক্ষেপকে ছাড়াইয়। যায় সে-শিক্পে প্রতিষ্ঠান বিশেষ 
বৃহদায়তন হইতে পারে না। অন্যভাবে বলিতে গেলে, যে-শিল্লে ক্রমহ্বাসমান উৎপন্নের 

৮ &, ৮0035231020 01 18005 19 11771660 806 63926 0 609 20927096809 9300362) 
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বিধি (7 06 1010010151)176 17২০0805,) শীঘ্রই কার্যকর হয় সে-শিল্পে প্রতিষ্ঠান 

বিশেষ বৃহ্দায়তন হইতে পাবে না। 
চতুর্থত, পবিচালকগণেব যূলধন সংগ্রহেব ক্ষমতাও প্রতিষ্ঠানে আয়তন নির্ধাবণ 

করিয়। থাকে। যে-প্রতিষ্ঠান অধিক মূলধন সংগ্রহ করিতে পাবে তাহাই অপেক্ষাকৃত 
বৃহৎ হয়। 

পবিশেষে, পবিচালকবর্গেব পরিচালন।ব ক্ষমতাও ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের সীমানির্দেশ 

কবিয়! থাকে। প্রতোক'লৌহ 9 ইস্পাত উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান টাটাব মত বৃহদায়তন 
হইতে পাবে, কিন্ত পবিচালকদেব 'সকলেব এঁবপ প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কবিবাব ক্ষমতা 
থাকে না বলিষা মূলধন সংগ্রহে সমর্থ হইলেও সকল ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষ 
সম্প্রসাবিত হইতে পানে না| । 

তহক্ষিগ্রসান্ 
বৃহদাযন্ন উৎপাদানব সুবিধা ব| আযষতনজনিত ব্যযস'ন্দেপ ই গ্রকাবেব__-বহিরাগত ও আভ্যন্তবীণ | 
বৃহদাঘতন উৎপাদদনব ধন «মহাসমান উৎপন্রেব বিধিব সমস্যার সন্ম্থীন হইতে হয। পূর্বে মনে কব! 

হইত যে ভ্র'মহাসমান উৎপান্নব বিধি "বু কুষিব ও জমিব পাধান্ত আছ এপ উৎপাদ্দনেব ক্ষেত্রেই কার্যকব | 
বর্তমান ধাবণ। হউল, হা] বিশেষ অবস্থায সর্বক্ষাত্রই কাষফকব। কমহাসমান উৎপন্নের বিবি পরিবর্তনীয় 
শনুপাতেব বিধি নামেও অভিহিত । 

সকল উপাদানকে সমভাব বধিত কবিযা! আযতন সম্প্রসারিত হইলে আযতনেব প্রতিদান বিধি ক্রিয়া 
কবে--অর্থাৎ প্রতিদান প্রথমে বমবর্ধমান, পৰে সমহাবে এবং শেষে কমহাঁসমান হয়। এই আযতনেৰ 
প্রতিদান বিধি হইতে কাম উৎপাদন-পতিষ্ঠানেব ধাবণা উদ্ভৃত। 

বুহদাযতন উৎপাদনের সুবিবাৰ স"গে অস্থবিধাও আছে | এই অস্থবিধা বা শায়তনজনিত বাযবুটুভ্রুেলাব . 
জন্যই ক্ুদাযতন শিল্প-বাবস্থাব অস্তিস্থ দেখিতে পাওয়া যায। 

উৎপাদন-পতিষ্ঠানেব আযতন নির্ধাবিত হয বাঁজাবেব বাপকতা, প্রতিযোগিতাব বপ, আযতনজনিত 
বাষসণক্ষেপেব সম্ভাবনা এবং পবিচালকমগ্ডলীব অর্থস্গহ ও পৰিচালকেব ক্ষমতা দ্বাবা । 

1, 056 509 93690708) 69015028198 2 0159 ৪016010 03110)105, 

| বহিরাগত ব্যয়সংক্ষেপ কাহাকে বলে? উপযুক্ত উদাহবণসহ ব্যাখ্যা কব । ] (৭১-৭৩ পৃষ্ঠা ) 
82. 70109 153 01 120079587706 200. 09019953170 ৯6৮00785819. 016৩2) 01660. 88 11 6৮৪৩ 

99 21) 90106 95 09081161 6০ 0709 92061391906 61085 815 00169 01868006, [0201517 

6119 90562009706, ? 

[ “অনেক সময় দেখানো হয ধে ক্রমবর্ধমান ও ক্মহাসমান উৎপন্নের বিধি যেন পরম্পরের অংগীভূত। 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহারা পবম্পব হইতে সম্পুর্ণ পৃথক 1” উক্তিটি ব্যাখ্যা কর । ] (৮১-৮৩ পৃষ্টা ) 

9, 8701510. 059 2506009 6056 09662008179 6189 ৪159 01 70599177888 07169 410 0027208616159 

100029675, 

[ প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের আন্নতন কোন্ কোন্ বিষয় দ্বার! নির্ধারিত হয় ব্যাখ্যা কর । ] 
(৮৫-৮৭ পৃষ্ঠা ) 

4, 796 15 10061060569 197 ০1 10076881706 9621508 ?9 0900106 107 11007958178 

চ9601008, 

[ ক্রমবর্ধমান উৎপন্ত্রের বিধি বলিতে কি বুঝায়? ক্রমবর্ধমান উৎপন্সের কারণ ব্যাথা কর । ] 
(৮১-৮৩ পৃষ্ঠা ) 
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আযতনজনিত ব্যয়সংক্ষেপের (60012011165 0£ 5০816 ) স্থুবিধালাভ করিবার 

জন্য উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্প্রসারিত হইতে চায়। এই উন্দেস্্ে তাহার! হয় নিজ 
. নিক্গ আকার বৃদ্ধির প্রচেষ্টা করে, না-হয় সমজাতীয় প্রতিষ্ঠান 
ইহ সমূহের সঠিত মিলিত হয়। উপরন্ত, উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানসযূহের 
ইঠার কারণ আয়তন যতই পুহৎ হইতে বৃহত্তর হইতে থাকে পারস্পরিক 

প্রতিযোগিত। ততই তীব্র হইয়া ঈলাড়ায়। ফলে অনেক সময় 
মুনাফা এত কমিয়া যায় ঘে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানসযূহের পক্ষে পরস্পরের সহিত মিলিত 
ন। হওয়1 ছাড়া অস্তিত্ব বজাগ্ন রাখার আর কোন উপায় থাকে ন|। 

এইভাবে ব্যয়সংক্ষেপের উদ্দেশ্টেই ঠউক ব1 প্রতিযোগিতার বিলোপসাধনের 
উদ্দেশ্থ্েই হউক, আয়তন সম্প্রসারিত হইতে তইতে বাছারে গ্রতিষ্ঠান বা শিল্পজোটের 
একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। 

শম্প্রসাল্পরণের উদ্দেশ্টা (70005950005) ) : দেখা গেল, 

উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের আয়তন সম্প্রসারণের প্রধান উদ্দেশ্য দুইটি (ক) 
ষ্টট রি উদ্দেন্ঠ : আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপের (65০00077155 ০ 5০816) 

১। বায়সংক্ষেপের সুবিধা লাভ করা, এবং (খ) প্রতিযোগিতার বিলোপমাধন বা 
রা সিডি পরিমাণ হাস করা। ইহাদের মধ্যে প্রথমটিকে 'ব্যয়সংক্ষেপের 
অশিকার লাতের উদ্দেশ উদ্দেশ্য” ( ০০010017165 10616 ) এবং দ্বিতীয়টিকে “একচেটিয়! 

অধিকার লাভের উদ্দেশ্য (10010015 12106052) বলিয়। 

অভিহিত করা হয়। ইহা ছাড়াও অবশ্য অন্যান্ত উদ্দোশ্ত লক্ষ্য করা! যায়-_যথা, 
ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্য (705 0015৪ ), আথিক উদেশ্ঠয 

অন্ান্ত উদ্দে ( 81881)0131 120015০ ইত্যাদি। নিয়ে ইহাদের প্রত্যেকটির 

সম্বদ্ধেই সংক্ষিপ্ত আলোচনা! করা হইতেছে। 
ক। ব্যয়সংক্ষেপের উদ্দেশ্য (0:০07.020195 20০0০) : ব্যয়সংক্ষেপের 

উদ্দেশ্যের প্রকৃতি অনুধাবন কর! খুবই সহজ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রায়তন অপেক্ষ। 
রৃহদ্ায়তনে উৎপাদন করাই স্ববিধাজনক। ইহাতেই উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা 
বৃদ্ধি ও উৎপাদনবব্যয় হ্রাস পায়। হুতরাং বাজারজনিত বাধা না থাকিলে অর্থাৎ 
সমগ্র উৎপন্ন ভ্রব্য বিজ্রীত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে শিল্পপতিগণ যে-পর্যস্ত না মুনাফা 
সর্বাধিক হয় সে-পর্যস্ত উৎপাদনের আয়তনবৃদ্ধিতে আগ্রহান্বিত হয়। মূলধন সংগ্রহের 
পর্যাপ্ত হুযোগন্থবিধ! ন! থাকিলে অবশ্য এই আগ্রহ ফলগ্রন্থ হয় না। 

৪৮ 
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থ। একচেটিয়। অধিকার লাভের উদ্দেশ্য (21০০7০1521০) : 
এই উদ্দেশ্তের পশ্চাতে অধিক মুনাফা লাভের আশ] ছাডাও অনান্য শক্তি কার্য করে। 
এই উদ্দেগ্তেব পশ্চাতে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, অপচয়মূলক প্রতিযোগিতার অবসান 
কার্ধ কৰে : ছার] প্রকৃত ব্যয়সংক্ষেপ সম্ভব করিবাব জন্তাই প্রতিষ্ঠানসমূহ 
জ বাষসক্ষেপেৰ পরস্পরের মহিত মিলিত হইয়াছে । ইহার ফলে তাহার্দিগকে 

অনর্থক প্রচাবকার্ষে লি্$ হইতে হয় না, প্রতিষোগীর ভয়ে 

অযৌক্তিকভাবে দাম কমাইতে হয় না। 
দ্বিতীয়ত, আহ্মরক্ষাব জন্য ৪ উৎপাদন-প্রতিগানসমূহ প্রতিযোগিতার বিলোপসাধন 

বা পবিমাণহাস করিতে শগ্রহাপ্থিত ৬ইতে পারে। তীব্র প্রতিযোগিতা ষে সকল 
ৃ প্রতিষ্টানেবই ধসের কারণ হইয়া উঠিতে পারে এই চেতন। 
কাকির পিমাগএদেব তাভাদিগকে শিল্পজোট গঠনে প্রণোদিত করিতে পারে। এইকূপ 
ছা শিল্পজোট গঠিত হইলে আবার মন্দাবাজারজনিত ঝুঁকি, চাহিদার 

পরিবঙনজনিত ঝুঁকি প্রভৃতির পরিমাণও হাস পায়। কোন 
প্রতিষ্ঠানকে অপবে কি করিতেছে, সে-চিন্ত। আর করিতে হয় ন|। 

গ। ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্য (০০৬০: 7096৮০): প্রতিষ্ঠানের আয়তন 

সম্প্রসারণই ব্যবসায়ীর পক্ষে একট! বিরাট আকর্মণ | ইহা সমাজে তাহার মর্যাদা 
প্রতিপত্তি বৃদ্ধি কবে এবং ক্ষমতা বৃদ্ধি কবে। ইন] দ্বারা পরিচালিত হইয়াই শিল্পপতিগণ 
পায়ো 'অনেক সময় গ্রতিষ্টানেব আবতন নৃদ্ধি কবিয়! চলে। সামান্য 
প্রতিষ্ঠানের শাম্তন. পবিমাণ ব্যধনৃদ্ধি, সামান্য ঝুঁকিপুদ্ধি প্রভৃতি এই প্রকার সম্প্ুতথেরু 
উই ভাই. পথে প্রতিবন্ধকের ষ্টি করে না। টাউসিগকে (77805516 ) 
না অন্সসরণ করিয়া বলা! যায়, ধৃহদায়তন উংপাদন-প্রতিষ্ঠানের 
উদ্ভবে কর্তৃত্ব লাভের অন্তনিহিত ইচ্ছা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে। 
শিল্পপতিগণ যতই ব্যয়সংক্ষেপ, সংহতিসাধন ইত্যার্দির কথা বলুক না কেন, কার্ষক্ষেত্রে 
বৃহদায়তন উতৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয় তাহাদের “বড়ে! কিড়ই করার ঝোঁক হইতে । 

ঘ। আথ্থিক উদ্দেশ্য € 081,019] 71066 ): মূলধন সংগ্রহের 

অধিকতর স্থযোগস্থবিধা লাভ করাকেই 'আথিক উদ্দেশ্ট বলিয়া অভিহিত করা হয়। 
_.. সংযুক্তির ফলে আয়তনরদ্ধি হইলেই এই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে 

জি পারে। কয়েকটি ক্ষুপ্র ্ষুত্র যৌথ পুজি ব্যাংকের শেয়ার কিনিতে 
ুযোগজ্রবিধা লাভা. লোকে ভয় পাইতে পাবে, কিন্তু এ সকল ব্যাংক মিলিত হয়! 

একটি বৃহৎ যৌথ পুঁজি ব্যাংকের স্থষ্টি করিলে বিনিয়োগকারীর 
ভয় বহু পরিমাণে কাটিয়া যায়। এইভাবে মূলধন সংগ্রহ করিবার জন্যই উৎপাদন- 
প্রতিষ্ঠানসমৃহকে অনেক সময় পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইতে দেখা যায়। 

ব্যবসায়ের আয়তনবৃদ্ধির পশ্চাতে অন্যান্য উদ্দেশ্টও থাকিতে পারে । অনেক সময় 
বাইনের নির্দেশ মান্য করিবার জন্তই প্রতিষ্ঠানকে সম্প্রসারিত হইতে হয়। যদি এরূপ 



৯০ অর্থবিগ্ভার ভূমিকা! 

আইন পাস হয় ষে বাজারের প্রত্যেক মস্ত ব্যবসায়ীকে একটি করিয়। কোন্ড স্টোরেজ 

রাখিতে হইবে, তবে ক্ষুপ্র ব্যবসায়ীকে হয় এ ব্যবস্থা! করিয়া প্রতিষ্ঠানের আয়তন বৃদ্ধি 
করিতে হইবে, না-হয় বাজার হইতে সরিয়। যাইতে হইবে। 

জারি অনেক সময্ন ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের মুনাফা! লভ্যাংশ হিসাবে বণ্টন না 
করিয়! প্ুনধিনিয়োগ করা হইলে আয়কর প্রভৃতি হইতে কিছু কিছু রেয়াৎ (12866 ) 
দেওয়] হয় । এই বাবস্থা 9 শিল্পপতিকে প্রতিষ্ঠঠনের আয়তন সম্প্রসারণে প্রলুব্ধ করে। 

সম্প্রস্না্রশেন্র পদ (17৬06610905 ০0৫ 010৬/612 ) : উৎপাদন- 
প্রতিষ্ঠানের আয়তন সম্প্রসারণের পদ্ধতি মোটামুটি ছুইটি : (ক) প্রতিষ্ঠানের নিদন্ব 
আয়তনপুদ্ধি (131276 ০১০05101) ) এবং (খ)ট সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানের সহিত 

সংযুক্তিসাধন | প্রথম ক্ষেত্রে উৎপ'দন-প্রতিষ্ঠানের (0) সংগে সগে শিল্পেরও 
আয়তনবুদ্ধি পায় । টাটার কারখানার আয়তনবৃদ্ধি ঘটিলে সমগ্র ইস্পাত শিল্লেরও 
আয়তনবুদ্ধি ঘটিবে, কিন্তু সকল ইস্পাত-প্রতিষ্ঠান মিলিয়৷ এক হইলে ভারতীয় ইস্পাত 
শিল্পের কোন সম্প্রসারণ বটিবে না । 

উৎপাদদন-প্রতিষ্ঠানের নিজন্ব আয়তন সম্প্রসারণ-পদ্ধতিতে কোনপ্রকার বিভিন্নতা 
(৮211961012 ) দেখা না যাইলেও বিঠিন্ন প্রতিষ্ঠঠনের সংযুক্তিসাধনে বা শিল্পজোট 

গঠনে বিশেষ প্রকারভেদ পরিলক্ষিত হর । ফলে শিশ্পজোট ও বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। 
ইহাদের মধ্যে নিয্ললিখিতগুলিই প্রধান £ 

ক। মৃল্য ধার্যকরণ সংঘ (77:56 07 127205 45500181015 ): এই 

পদ্ধতিতে বিভিন্ন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতার অবসান এবং 
যূল্য ্কিতিকরণের উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ হইয়া উৎপন দ্রব্যের ন্যুনতম মূল্য ধার্য করে। 

খ। চক্র (7২17789 ): মূলাবৃদ্ধির উদ্দেশ্টে স্পেকুলেটরর] যখন সংঘবদ্ধ হইয়। 
কোন দ্রব্যের যোগান হ্রাস ব নিয়ন্ত্রণ করিতে চেষ্টা করে তখনই চক্রের উদ্ভব হয়। 
ইতিমধ্যেই বল! হইয়াছে ষে চক্র সাময়িক জোট মাত্র । সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের মূল্য অন্থমানমত 
বৃদ্ধি পাইলেই ইহা! ভাঙিয়! যায়। 

গ। কার্টেল €(0:8:6515)': সাধারণত যে-কোন প্রকারের শিরজোটকে 

বুঝাইবার জন্যই “কার্টেল' শব্দটি ব্যবহৃত হয়,; কিন্তু প্রকৃত অর্থে কার্টেল বলিতে 
প্রধানত এমন এক বিক্রয়সংস্থাকে বুঝায় যাহা স্বতন্ত্র উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানসযূহের পক্ষে 
বিক্রয়বাজারে একচেটিয়া আধিপত্য প্রয়োগ করে ।১ অর্থাৎ, কার্টেল হইল স্বতন্ত্র 

উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানসমূহের সাধারণ বিক্রয়সংস্থা (5010700 

প্রকৃত অর্থে কা্টেল  ৪011178 2857:03 )। ইহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উতৎপাদন-ব্যবস্থায় 
ইস্তক্ষেপ করে না, তবে কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠান কত কত পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিবে 
তাহার নির্দেশ দেয়। তারপর সকল প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন ত্রব্য একত্রীভূত করিয়! 
একটিমাত্র যূল্যে বাজারে বিক্রয়ের ব্যবস্থা! করে। অবশ্ত সকল বাজারের জন্য একই 

১, 2 605 862106 882389 ০.8 69768] 27089179 01317757115 & 9611706 8891005 ছা16 
20070001) 0০0: 806108 010 1961781£ ০0£17709097009106 00:0000979,৮ 08870007088 



শিল্পজোট ৯১ 

বিক্রয়মূল্য নির্ধারিত হয় না, আভ্তান্তরীণ বাজার অপেক্ষা বৈদেশিক বাজারের জন্য 
অপেক্ষাকৃত কম বা! বেশী দাম ধার্য হইতে পারে । যাহা হউক, উভয় প্রকার বাজারে 
বিক্রয়ের ফলে যে লাভ বা ক্ষতি হয় তাহা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে উৎপাদনের পরিমাণ 
অন্রসারে বার্টিত হয | 

ঘ। পুল €০০1): কার্টেলকে অনেক সময় পুল (০০০1) হইতে পৃথক 
করিয়। দেখা হয়। পুলের অধীনে স্বতন্ত্র বিক্রযসংস্বা গঠিত হয় না, উতপাদকগণ 
নানতম মূল্য নির্ধারণ করিতে ব। বাজারের অ”্শ ভাগ করিয়া লইতে পরস্পরের 
মধ্ো বিধি-নঠিভূতি পদ্ঘতিতে চৃক্কিবঙ্গ থাকে । প্রলেব প্রক্ুতি অনেকটা মূলা ধার্যকরণ 
সংঘেরই মত। 

উ। ট্রাষ্ট (75556): মূলা পার্করণ স-ঘ, চক, কাটেল প্রভৃতি সকলকেই 

রিং _ শিল্পঞেটের অস*হত রূপ (10905 ০01710001099 ) বলিয়া 

এ বর্ণনা কর। যায়। ট্রাষ্ট কিন্তু সম্পূর্ণ সমভত (০০-0:178660 ) 
শিল্পজোট , স্বতন্ত্র উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানসমূনের স'হতিসাধনের 

ফলেই ইহার উদ্ভদ্ব ভয়। 

আদিতে একশ্রেণীহুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অংশদারগণ সংঘবদ্ধ হইয়া তাহাদের 
অংশ (9155 ) ট্রান্টীমগ্ডলীর (০214 0£ 0556265 ) তশ্ে সমর্পণ করিত এবং 

রা এই ট্রা্টীমগুলী প্রতিষ্ঠানসমূতের পক্ষে কাজকর্ম পরিচালনা করিত। 
টের উন ও প্রকৃতি পরে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে এইভাবে ট্রাম গুলী গঠন বেআইনী বলিয়া 
ঘোষিত হইলে বর্তমান ধরনের ট্রাষ্টরের উদ্ভব হয়। ইহাতে কতকগুলি প্রতিষ্ঠান বা 
প্রতিষ্ঠান সংঘ একচেটিয়া আধিপত্যসম্পন্ন একটি সংস্থার অধীনে জোট বাঁধে। এ 
সংস্থাকে সাধারণত 'হোন্ডিং কোম্পানী এবং "আংগিক প্রতিষ্ঠান গুলিকে “অধীন 
"কোম্পানী, ( 5819310191:5, ০0170813165) বলা হয় | অধীন প্রতিষ্ঠান গুলির উৎপাদনের 

পরিমাণ, বিক্রয়মূলা, উৎপাদন-পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে হোল্ডিং নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান 
নির্দেশপ্রদান করিয়া থাকে । অনেক সময় ট্রাষ্টের অধীনে সম্যুক্তিসাধনের মাধ্যমে স্বতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠানসমূহের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। , 

অসন্নু ভুন্িক্ ও উল্লন্ম সহমোজন্ন (ল্পিল্সভ্ছোউ ) (০০ 
2010691 8100 ড 20008] 11165618001) [ 0010151159010205 ] ) : উৎপাদন- 
প্রতিষ্ঠানের (হা) সম্প্রসারণ অন্ুভূমিক (10112017681 ) বা উল্লন্ব ( 52:61081 ) 

হইতে পারে । 
ক। অনুভূমিক সম্প্রসারণ : অস্তুমিক সম্প্রসারণ বলিতে বুঝায় একই দ্রব্য 

উৎপাদনকারী কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সংযোজন, অথবা উৎপাদন-পদ্ধতিতে কোন বৈচিত্র্য 
চিজাকাতেঃ আনয়ন না করিয়। প্রতিষ্ঠানের আয়তনবৃদ্ধি। কেয়ার্ণক্রসের ভাষায় 

বলিতে পারা যায়, অন্তূমিক সম্প্রসারণের ফলে উৎপাদন- 
প্রতিষ্ঠানের কার্ধের পরিধি অপরিবতিত থাকিয়! যায়।১ যেমন, ছুই বা ততোধিক 

১,.070:250005] 20098556300 19855 6026 181089 ০£ 82705 8০061516198 00018817890. 



৯২ অর্থবিদ্ভার ভূমিকা 

ইস্পাত উৎপাদন-গ্রতিষ্ঠান দি পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হয়, অথবা কোন ইস্পাত 
কারখান! যদি চুল্লীর আয়তন বা সংখ্যা বৃদ্ধি করে তবে উৎপাদন- 

8 পদ্ধতিতে কোন পরিবর্তন ঘটিবে না, কিন্ত উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের 
সম্প্রসারণ ঘটিবে। এইরূপ সম্প্রসারণ অহ্নভূমিক সম্প্রসারণের দৃষ্টান্ত । 

অন্নুভূমিক পদ্ধতিই হইল সম্প্রসারণের সাধারণ পদ্ধতি । উহার মূলে একচেটিয়া 
অধিকারের উদ্দেশ্টয এব" ব্যয়সণক্ষেপের উদ্দেশ্য উভয়ই কাজ করে। এই ব্যয়সংক্ষেপের 

অনুড়মিক স'যোজনের উদ্দেশ্য অন্নভূমিক স'যোজনের ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে কার্য করে। 
উদ্দেশ্য ইহা! ছাডা যূল্যভিত্তিক প্রতিযোগিতা! (711০6 ০০172010077 ) 

হইতে কিছুটা ব্যাহতি পাওয়া! যাঁয়। মোটামুটিভাবে বলা যায়, একই ধরনের 
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরস্পরের সহিত সম্যুক্ত হইয়। বিশেষ শক্তিশালী 

0 হইতে পারে যাহা বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংযোজনের 
ফলে সম্ভব হয না। 

খ। উল্লন্দম সংযোজন : উল্তঙ্গ যোজন বলিতে বুবায় উৎপাদনের বিভিন্ন 
প্রকিযায় (17:002325) নিযুক্ত পূর্বতন প্রতিষ্ঠানস্যূচের সংযুক্তি । যেমন, তুলাবন্ 

উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান স্বতা-বশন পতিানের সংগে সংযুক্ত হইলে 
হা স"যোজনের 'প্ররূতি হল উল্লন্গ। আবার স্্তা-বয়ন প্রতিষ্ঠান 
তুল উৎপাদনে নিষৃক্ত হইলেও উল্লগ্ক সংযোজনের উদাহরণ পাওয়া যাম। 

উল্লন্ব স*যোজনের পশ্চাতে বিভিন্ন উদ্দেশ্য কার্য করিতে পারে তবে প্রধানত কীচ।- 

মাল বা অর্ধ-উতৎপন্ন দ্রবোর যোগান নিশ্চিত করিবার জন্যই প্রতিষ্ঠান এইরূপ সংযোজনের 
দিকে ঝঁকে। ইস্পাত কারখানার নিজস্ব লৌহ-আঁকর (110- 

০ 0০) বা কোক কয়লাখনি থাকিলে আকরিক লৌহ বা কোক 
কয়লার যোগান সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া! যায়। অতএব বলা যায়, 

উপকরণের যোগান নিশ্চিত করাউ উল্লম্ব সংযোজনের গধান লক্ষা | 
এইরূপ সংযোজনের অবশ্ঠ অন্যান্য হ্ববিধাও আছে। উৎপাদনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া 

একই কর্তৃত্বাধীনে থাকিলে সংহত উৎপারদন-ব্যবস্থার দরুন নানাভাবে ব্যয়সংক্ষেপ 
ঘটে। উহাতে উৎপাদনের প্রত্যেক স্তরে পরীক্ষানিরীক্ষা চালানে 

নিলা রন সম্ভব হয় এবং দ্রব্যের গুণগত উতৎকর্ষসাধনে নিয়োজিত হওয়! যায় । 
যেমন, গেপ্ধীর কারখান। “নিজমন্ব কলের স্থতায় প্রজ্মত” বলিগ্ন৷ ভাল স্বতা ব্যবহার 
করিতে পারে এবং এভাবে বিজ্ঞাপন প্রচারও করিতে পারে । এইরূপ সংযোজনের 
ফলে আবার বিক্রয়প্রসার করাও সম্ভব হয়। যেমন, পুস্তক প্রকাশক নিজে বইয়ের 

দোকান খুলিলে, চিত্র প্রযোজকের নিজম্ব চিত্রগৃহ থাকিলে 
তি বিক্রয়প্রসার (58163 17209290180 ) ইঁ সংযোজন 17001000100 / সম্ভব হয়। এহ ধরনের 

সংযোজনকে-_অর্থাৎ উৎপাদন-গ্রতিষ্ঠান নিজস্ব বিক্রয়সংস্থা গড়িয়। 
তুলিলে সম্মখগতিসম্পন্ন উল্লঙ্থ সংযোজন (নে ৮610081 1776668607 ) 
বলা হয়। 



শিল্পজোট ৯৩ 

উল্লম্ব সংযোজনের অন্থবিধা! হইল উৎপাদনের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সংগে পরিচিতির 
অভাব। ইম্পাত উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সকল সময় দক্ষতার সহিত কোক 

কয়ল। উত্তোলন সম্ভব হয় না। আবার মূলধন অপেক্ষাকৃত কম 
80548 হইলে নৃতন প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত হওয়াও অবাঞনীয় বিবেচিত 
হয়।১ এই কারণে দেখ! যায় যে অন্থৃভূমিক স'ষোজনের দিকেই প্রবণতা অধিক। 

ংক্ষিণগুসান 

উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান ব)ষসতখ্বেপেব উদ্দেগ্তে, এক চেটিয। অধিকার লান্ের উদ্দেশ্যে এবং অন্ান্য উদ্দেশ্েও 

সম্প্রসাবিত হইতে চাষ । ব)যস ক্ষেপে উদ্দেশ্যে সম্পরনাণ পমাজবিবোধী পথ কিন্তু একচেটিযা অধিকাৰ 

লাঁভেব উদ্দে্টে সম্প্রসাবণ স্মাজবিবোধী বলিযা গণ। । সম্প্রসাবণ-প্রবণতাব দক্ন নানা প্রকার শিপ্পজোট 
গড়িয! উঠে । 

অনুভূমিক ও উপ্লশ্ব সযোজন একই দ্রবা উৎপাদ্দনখ|বা কয়েকটি প্রতিষ্ঠান পরম্পবেব সহিত সংযুক্ত 
হইলে, অথব। ডংপাদন-পদ্ধতিতে বেচিত্র্য আনয়ন ন। কখিযা পতিষ্ঠানেব আযতন বুদ্ধি করা হইলে 
অনুভুণিক সংযোজনে দুষ্ান্ত পাওযা যায। ব্যস ক্ষেপে ও মূল্যভিত্তিক পতিযোগিতা! হইতে অব্যাহতির 
ইচ্ছা এপ সংযোজনের পশ্চাতে কায করে। 

উপ্লন্ব সযোজন বলিতে বুঝা একই' ধবনের দ্রব্য ডৎপাণনকাবী বিশিন্ন প্রতিষ্ঠানের সম্যুক্তি । উপকবণেব 
যোগান শিশ্চিত করাই এঝপ স যোজনেব প্রধান লক্ষ্য । অব ওন্যান্ত হ্রবিধাও আছে । 

অনুশীলনী 
1. 107১671009151) 000৮৮692) %0101051 28200 100)129151851 001201)11)86101)5 51)0 9587817)9 

(10651 20581705693 2100. 01520:% 91) ৮09১, 

| উল্লখ ও অনুভ্ুমিক [শপজোঠেব মধ্যে পার্থক। শিদ্ন কৰ এবং উহাদেব গুণাগুণ স্থন্গে আলোচন। 

কব ।] (৯১-০৩ পৃষ্ঠা ) 

2, 10550120501] 096%10910 01019 6%08১ 01 110000১1128] 00110101106 010115 8130 179010860 6109 
19০৮০:১ 1010) 2৬০০৫ 0003 210 610. ৯ 

| শিপ্পজোটেব প্রধান প্রধান বপেব মধো পার্থক) নেদেশ কব এৰ' যে যে বিষষ উহাদের সম্প্রসারণে 

সহাযত| কিয়া থাকে ভাহাদেব বিববণ দাও । ] "* (৯ -৯১ পৃষ্ঠা ) 

১, 11879810511 21 270%576 572 75506 



সত ব্যষিগত বাগিষণ 
1 2270, শু271001২--1৬7 070 415 575 এ 

বাজার ও প্রতিযোগিত৷ 
৯১১ (119 খা ০0810 ) 

তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি যে প্রত্যেক সমাজ বা অর্থ ব্যবস্থাকেই তিনটি 

মৌলিক অর্থ নৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়_যথা, কি উৎপাদন করা হইবে, 
কিভাবে উৎপাদন করা হইবে এবং কাহার জন্য উৎপাদন করা 

মৌলিক অর্থনৈতিক হইবে ( ২৪ পৃষ্টা )। এই সমস্তাগুলির সহিত মোকাবিলার জন্য 

সিডি মোটামুটি তিনটি স্বতন্ত্র পথও রহিয়াছে £ (ক) প্রথা ( ০850120 ), 

(খ) কেন্দ্রীয় করৃত্বের নির্দেশ (51710 0: 016 ০০008] 

91011011219) [010 ), এব” (গ) বাজার-ব্যবস্থ (0091756 95500) )1১ 

প্রথা বলিতে বৃঝায় গতান্গতিকভাবে নংশপরম্পরায় একই কার্য সম্পাদন করিয়! 
যাওয়া যেমন, বর্ণভেদ প্রথার (০2962 855061 ) অধীনে পুত্র 

শা পিতার পেশা গ্রহণ করিঘ্না উৎপাদ্দনকার্ধ চালাইয়া৷ থাকে এবং 
বিশেষ পেশার সামাজিক মূল্য অনুসারে উৎপন দরব্যাদিরও মূল্য নির্ধারিত হইয়া থাকে। 

কেন্দ্রীর় কর্তৃত্বের নিদেশে উতৎপাদনকার্য সম্পাদিত তইলে প্রথার গুরুত্ব কমিয়া 
২০০০৯ 5. যায়। মিসরের পিরামিড, ভারতের তাজমহল প্রভৃতি রাজ- 
রনি করতেন রাজডার আদেশেই নিগিত হইয়াছিল। চেংগিস খা ও অন্যান্য 

সমরনায়কের আদেশে জনগণকে প্রধানত বুদ্ধোপকরণ ও যোদ্ধাদের 

রসদ উৎপাদনেউ নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছিল। 
প্রথা ব1 কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের নির্দেশে মৌলিক অর্থ নৈতিক সমস্তা তিনটির-_কি, ' 

কিভাবে এবং কাহার জন্য ( ৬৬179৮, 7০৬ 200 £0: ৬৬1০0) ?)--সমাধান করা 

হইলে অর্থবিদ্ভার আলোচ্যে বিশেষ কিছুই থাকে না। বঙ্মানে কিন্তু আমাদের ন্যায় 
দেশের স্বাতগ্ত্যবাদী মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থায় (14160. 01০০ [77051000150 [7501502)5 ) 

এ সকল সমস্তার সমাধান করা! হয় ২০ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত মৃল্য- 
গানও নাগা, ব্যবস্থার মাধ্যমে । আবার মূল্য-ব্যবস্থার দরুন উত্তব হয় বাজার- 

ব্যবস্থার (1091061 55500) ), কারণ প্রত্যেকটি মুল্য ব দাম 

নির্ধারিত.হয় বাজারে | ফলে জিনিসপত্রের ন্যায় শ্রমেরও বাজার (19100170211 ) 
রহিয়াছে, মূলধনেরও বাজার ( ০৪165] 2091156€ ) রহিয়াছে, ইত্যাদি | 

যে-কোন বাজারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল প্রতিযোগিতা (০০:27০- 
প্রতিযোগিতার ভূমিকা (2101. )__প্রতিষোগিতাবিহীন বাজারের কল্পনাও কর! যায় না। 

১, 28, 19. 02911020092: 7776 77010218 775008007918 

৪৯৪ 



বাজার ও প্রতিযোগিত। ৯৫ 

এই অধ্যায়ে বাজার ও প্রতিযোগিতা সম্বন্ধেই আলোচন! কর] হইবে। 

লাজাল্প বতিতে কি লুক্খান্স 2 (51526 15 2 118116 2) : 

সাধারণ ভাষায় যে-কোন নির্দিষ্ট স্থানে বিভিন্ন দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয় 

অর্থবিদ্তায় বাজার  চলিলে তাহাকেই বাজার বলিয়া অভিহিত করা হয়। অর্থবিগ্ভায় 
বলিতে ধাঘ।. . কিন্তু বাজার বলিতে কোন নিট স্থানকে বুঝায় না, কোন ্রব্য 

| বা উৎপাদনের উপাদানসমূহের কাবিক্রেতাদের মধ্যে লেনদেনের 
ষে-সন্বন্ধ স্কাঁপিত হয় তাহাকেই অর্থবিগ্যায় বাজার লিন! আঅহিত কর] হয়। 

নির্দিষ্ট দ্রব্যের ক্রেতা ও বিক্রেতার] নান। স্থানে ছভাইয়! থাকিতে পারে, এমনকি 

পৃথিবীর বিভিন্ন অ'শে অবস্থান করিতে পারে * ফলে সম্মুখ ক্রয়বিক্রয়ের পরিবর্তে 

টেলিফোন টেলিগ্রাম চিঠিপত্র ইত্যাদির মাধ্যমেই তাহাদের লেনদেনকার্য সম্পাদিত 

হইতে পারে। স্থতরাং যদি কোন বিশেষ অঞ্চলে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের ক্রেতাবিক্রেতাদের 

মধ্যে আদানপ্রদানের সহঙ্গ সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং ফলে বাজারের বিভিন্ন অংশের 

্রব্যযুূল্য একে অপরের দ্বারা প্রভাবান্দিত হয় তবে এ অঞ্চল সংকীর্ণ হউক বা বিস্তৃত 
হউক উহাকে বাজার আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে ।১ 

লাজান্তেন্র শ্রেনীলিভ্ভাগ ( 01955150০861017 ০0 712101060 ) : 

বিভিন্নভাবে বাঞ্জারের শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে। বাজারের পরিধি অনুযায়ী 
বাজার_ স্থানীয় (1.0০81), ভাতীয় (2219781) এবং 
আন্তজতিক ( [1/205961012] ) হইতে পারে । যে-দ্রব্যের ক্রয়- 

বিতর কোন নিদিষ্ট স্থানীয় অঞ্চলে ক্ষুত্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ধু করে 
তাহার বাজার স্থানায়__-যেমন, তরকারী ইট প্রভৃতির বাজার। আবার অনেক জিনিস 
আছে যাহার ক্রয়বিক্রয় সমগ্র দেশ জুড়িয়া চলে অথচ ইহাদের চালান বিদেশে যায় 

না, দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে । এই সকল দ্রব্যের বাজার জাতীয়। পরিশেষে, 
দ্রব্যের বাজার দেশের সীমাকে অতিক্রম করিয়া জগৎজোড়া হইয়া দাডাইলে উগকে 
বল। হয় আস্তর্জাতিক বাজার-_যেমন, পাট তুলা স্বর্ণ প্রভৃতির বাজার । 

সময়ের তারতম্য অনুসারে মার্শাল ( 61:0£ 44250 108151)911 ) চারি প্রকার 
বাজারের কথ। উল্লেখ করিয়াছেন : (ক), অত্যক্পকালীন বাজার ( ডাডে 91১07 

ঢ1700 148110), (খ) স্বল্পকালীন বাজার (915017-0610 

২। সময়ের তাবতম্য 19100 )১ (গ) দীর্ঘকালীন বাজার (1.0708-200৫ 

টি 1191556 ), এবং (ঘ) অতি-দীর্ঘকালীন বাজার (9০০0181- 

72110 0 ৬০15 [,008-21100 10811:56)1 এই চারি 

প্রকার বাজারের বৈশিষ্ট্ের বর্ণন| সংক্ষেপে নিয়লিখিতভাবে করা যায়। 
(ক) অত্যল্পকালীন বাজার : একদিনের বা কয়েকদিনের বাজারকে মার্শাল 

। অত্যক্পকালীন বাজারের পর্যায়ে ফেলিয়াছেন। এরূপ বাজারের মেয়াদ বা সময় এতই 
১. “11596 05 60. 8:95 ০.০ 01095 01005120919 32) ০08 086 ০1 609 1081556 829৩6 68৩ 

01098 0910 10 0620670876৪. 13871527 

১। পবিধি মনুমাবে 

শ্রেণীবিভাগ 



৯৬ অর্থবিষ্ভার ভূমিকা 

অল্প যে যোগানের বিশেষ হ্বাসবৃদ্ধি কর! সম্ভবপর হয় না। এই অবস্থায় দামের 
উপর চাহিদার প্রভাব অধিক পড়িবে । চাহিদ্র1] অধিক হইলে দাম বৃদ্ধি পাইবার 

প্রবণতা দেখ! দিবে, আর চাহিদা হাম পাইলে দামহাসের ঝৌক 
এবাজাবে হান দেখা দিবে। উদাহরণনম্বকপ, মতস্ত যোগানের কথা ধরা যাইতে 

মুটি স্থিতিশাল 
পারে। কোন এক বিশেষ দিনে দামের তারতম্য অন্ঠসারে 

মৎন্তের যোগানের হ্রাসবুদ্ধি কর! সম্ভব হয় না। মত্শ্য যোগানের পরিমাণ এইভাবে 
নি্দিই থাকায় চাহিদদ। কম হইলে মতশ্তের দাম ত্বাস পাইবে । দাম অত্ন্প হইলেও 
বেশীদিন মতস্ত ধরিয়। রাখ। চলিবে না। ক্ষণস্থায়ী ও পচনশীল দ্রব্য বলিয়া! অল্পদিনের 
মধ্যেই ধূত মতন্তের সমগ্রট। বিক্রয় করিয়া ফেলিতে হইবে । তবে সমস্ত ভ্রব্যই 
মতস্তের ন্যায় পচনশীল নয়। আবার বৈজ্ঞানিক উপায়েও অনেক ক্ষণস্থায়ী দ্রব্যকে 
কিছু সময়ের জন্য ধরিয়া রাখা সম্ভবপর হয়। এই অবস্থায় অত্যন্নকালীন বাজারেও 
কোন কোন দ্রব্যের চাহিদার হ্াসবৃদ্ধির সংগে সংগে যোগানেরও কতকটা! 
পরিবঙন করা সম্ভব হয়। যেমন, যদি কোন দ্রব্যের দাম এত পড়িয়া যায় যে 
বিক্রেতারা উহাকে বিক্রয় করা সংগত মনে না করে তাহ। হইলে তাহারা ভবিষ্যতে 

বাজারে অধিক দ্রামে বিক্রয়ের আশায় সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের কিছু পরিমাণ মজুত করিবে ; 
অপরপক্ষে দাম বাড়িলে মজুত মাল হইতে বাজারে সংশ্লিষ্ট দ্রবোর যোগান বুদ্ধি করিবে। 

হ্তরাং দেখ। যাইতেছে, অত্যন্নকালীন বাজারে দ্রব্যের যোগানের হাসরদ্ধি-_ 
উৎপাদনের হবাসরদ্ধি নহে-_দ্বারা যোগানের পরিবর্তনসাধন করা সম্ভব হয়। 

"৮৭ ছি) স্ব্নকালীন বাজার : স্বপ্নকালীন বাজারে দ্রব্যের উৎপদনের হাসবৃদ্ধি 
করিবার মত সময় হাতে থাকে; তবে অবস্থিত গ্তিষ্ঠানগুলির পক্ষে প্রচলিত 
যন্্পাতি ও সাজসরঞ্ামের (25150156  10020101021165 2170 (০0101710063 ) 

মধ্যে থাকিয়া যতটা পরিবতন সম্ভব উংপাদনের হাসৃদ্ধি ততটাই হইবে । অর্থাৎ, 
স্বপ্পকালীন বাজারের সময় এত যথেষ্ট নয় যে উহার মধ্যে উৎপাদনের হ্থাসবৃদ্ধি 
করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট শিল্পের বিশেষীরুত স্থায়ী সাজসরঞ্চ'ম বা মূলধনের (59০01811560 
এই বাজারে উৎপাদন 7560 ৪01107610 0 ০29191 ) পরিবর্তন কর। সম্ভব হয়। 

চাহিদার সহিত স্বল্পকালীন বাজারের সুময়ের মধ্যে প্রত্যেক উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের 
ভা (গা) ) আয়তন ও প্রকৃতি অপরিবতিত থাকে; এক নূতন 

কোন প্রতিষ্ঠান শিল্পে প্রবেশ করিয়া উতৎপাদদন-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও 
বৃদ্ধি করিতে পারে না। স্থৃতরাং ্বর্কালীন বাজারে চাহিদার হ্বাসবৃদ্ধির সহিত 
উৎপাদন মাত্র আংশিকভাবে তাল রাখিয়া চলিতে পারে । . 

(গ) দীর্ঘকালীন বাজার : দীর্ঘকালীন বাজারে চাহিদার পরিবর্তন অনুযায়ী 
সমধিক পরিমাণে উৎপাদনের পরিবর্তনসাধনের মত যথেষ্ট সময় থাকে । চাহিদা বৃদ্ধি 

পাইলে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানগুলি স্থায়ী মূলধনের পরিমাণ ও কুশলী শ্রমিকের সংখ্য। বৃদ্ধি 
করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয়। ইহা৷ ব্যতীত নৃতন নূতন কলকারখান! 



বাজার ও প্রতিযোগিতা ৯৭ 

প্রতিষ্ঠিত হইয়া সংশ্লিষ্ট শিল্পের কলেবরও বৃদ্ধি করিতে পারে । অপরপক্ষে চাহিদ। হাস 
পাইলে দীর্ঘকালীন বাজারে শিল্পে অবস্থিত কারখানাগুলির উৎপাদন 

চা কমানো যায়, অনেক প্রতিষ্ঠান বন্ধ করিয়াও দেওয়! যায়। দীর্ঘ- 
সংহতিসাধন সম্ভব * কালীন বাজারে সময় অধিক হওয়ায় এইভাবে যোগানের হাসবুদ্ধি 

চাহিদার হাসবৃদ্ধির সহিত সম্পূর্ণভাবে সমতালে চলিতে পারে। 
(ঘ) অতি-দীর্ঘকালীন বাজাব : মার্শাল দীর্ঘকালীন বাজার ব্যতীত অতি- 

দীর্ঘকালীন বাজারের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। এইবপ বাজারের সময় এতই দীর্ঘ 
এই বাঙগাবে সবুর. যে সাধারণ দীর্ঘকালীন বাজারে যে-সকল পবিবর্তন সম্ভব হয় তাহা 
প্রসাবী পবিবর্তন ছাডা৭ আব সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সংঘটিত হয়। এক যুগ 
সংঘটিত হব হইতে অন্য যুগেব মধ্যে মান্ষেব জ্ঞান, জনসংখ্যার আয়তন, মূলধন 
যোগানের অবস্থ, মানুষের রুচি অভ্যাস প্রভৃতি সকলই পরিবতিত হইতে পারে এবং 

এই সমস্তের প্রভাবের ফলে দ্রব্যের দামেব পরিবর্তন সাধিত হইয়া 

এইবাপ বাজারের. থাকে। যাহা! হউক, অর্থবিষ্ঠায় অতি-ীর্ঘকালীন বাজারের 
ৃ আলোচন। করার বিশেষ সার্থকতা! নাই, কারণ সময় এতই দীর্ঘ যে 

সম্যকভাবে এইরূপ বাজারের সাধারণ স্থত্র নির্ণয় কর] সাধ্যাতীত।১ 
সময়ের তারতম্যের গুরুত্ব: সমযের ভিত্তিতে বাজারের উপরি-উক্ত 
আলোচন। হইতে দেখ যাঁয় যে সময় স্বল্প হইলে দ্রব্যমূল্যের উপর চাহিদার প্রভাব 
অধিক পড়ে, অপরপক্ষে সময় যত অধিক হয় ততই যোগান অধিক মাত্রায় প্রভাব 

বিস্তার করিয়া থাকে । যোগান আবার উৎপাদন-বায়ের (০05৮ 0£ 71:00000102 ) 

উপর নির্ভরশীল বলিয়! সময় অধিক হইলে দ্রবাযূলা উৎপাদন-ব্যয় দ্বারাস্পর্ষিৎ) - 
.প্রভাবাদ্িত হয় । চাহিদা ও যোগানের প্রভাবেব এই তারতম্যের কারণ হইল ষে, 
একই সময়ের মধ্যে পরিবতিত অবস্থার সহিত চাহিদা ও যোগানের সমপরিমাণ 
সমন্বয়সাধন কর! সম্ভব হয় না। সাধাবণত দাম পরিবতনের সংগে সংগে যোগান 
অপেক্ষা চাহিদা অপেক্ষাকৃত স্বল্প সময়ের মধ্যে পরিবতিত হইয়া থাকে । 

বাজান ও প্রতিজ্বোগিত (15911066200. 00122090610 ) : 

বল। হইয়াছে যে, প্রতিযোগিতা অর্থ নৈতিক বাঁজীবের অপরিহার্য সর্ত-_ প্রতিযোগিতা 
ছাড1। এইবপ বাজারের কল্পনাও করা যায় না। কিন্ত বিভিন্ন 

্নযাগিতার তারতম প্রকার অর্থ নৈতিক বাজারে প্রতিযোগিতার তারতম্য থাকে, 
শ্রেণীবিভাগ এবং এই তারতম্য অনুসারে অর্থ নৈতিক বাজারকে (ক) পূর্ণাংগ 

প্রতিযোগিতা, (খ)ট একচেটিয়া কারবার, এবং (গ) অপূর্ণাংগ 
, প্রতিযোগিতা এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়।২ 

১, [59 890019৮ 799100. 4 ১১19 20001 6০০ 1906 60 70:05185 21)5 70815 ৪8618190601: 
8£9207%1198610179 10৮ 90071017010 60601/,৮ 98015190 %00.177009 4 116260901 ০ 
0005 077080 776071) 

২. উহাদ্দিগকে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা ইত্যাদি ন। বলিয়া পুর্ণ গ প্রতিযোগিতামূলক বাজার (০9719০615 
0012)709616155 257856 ) ইত্যাদিও বলা যাইতে পারে । 

৭ [ 009. ] 



৯৮ অর্থবিন্ভার ভূমিকা 

| সুর্পাহগ প্রক্তিন্যোগিক্। (6210500 001006001012 ) : 

অর্থবিষ্ভাবিদগণ যখন পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার কথা উল্লেখ করেন তখন তাহারা 
নিয়লিখিত অবস্থাগুলির অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া থাকেন: (১) 

8 বনুসংখ্যক ক্রেতাবিক্রেতা, (২) সমজাতীয় ভ্রব্য (1১07008518905 
ৃ্ ০0181000165 ), (৩) কোনরূপ পক্ষপাত বা পৃথকাচরণের 

অনন্তিত্ব, (৪) ক্রেতা ও বিক্রেতাদের স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা (70৬০1: 0৫ 

17021677067) 060151010-09210178 ), (৫) বাজার সম্বন্ধে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের 

সম্যক জ্ঞান (121:506 1500%10866 0৫6 70811566 501501610159 ), (৬) উৎপার্দন- 

প্রতিষ্ঠানের অবাধ প্রবেশ-স্যোগ (052 1) )১ এবং (৭) শিল্পগুলির মধ্যে 

উৎপাদনের উপাদানসমূহের সম্পূর্ণ গতিশীলত। (02:6606 1001]155 ০৫ 006 
0:00006156 71530081099 )। এখন এই সর্তগুলির সামান্য ব্যাখ্যা কর। হইতেছে। 

বহুসংখ্যক ক্রেতাবিক্রেতার অবস্থিতি ( 2%15601)06 ০৫ 111501116191916 1004০15 

8150 9211615 ) পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার প্রথম সর্ভ। সংখ্যা কত হইলে যে বনুসংখ্যক 

হইবে তাহার কোন ধরারবাধা নিয়ম নাই। তবে পূর্ণা'গ 
বিকার ব্বনকেগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের জন্য ক্রেতাবিক্রেতার সংখা এত 

বেশী হওয়া প্রয়োজন যে কোন ক্রেতা বা বিক্রেতা যেন একক- 
ভাবে লেনদেন ব। দ্রব্যের দামের উপর বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করিতে না পারে। 
প্রত্যেক বিক্রেতা ব। প্রতিষ্ঠানের যোগাঁন মোট যে]গানের তুলনায় এতই সামান্ত হইবে 
যে কোন বিক্রেত। বা প্রতিষ্ঠানের ষোগানের পরিমাণ পরিবর্তনের ফলে যেন বাজারে 
-রবেরদাঁমের কোনরূপ পরিবর্তন না ঘটে। এই অবস্থায় তাহাকে বাজারে গ্রচলিত 
দান মানিয়া লইতে হয এবং সে এ দামে কমবেশী যেমন খুশি বিক্রয় করিতে পারে ।১ 
কিন্তু প্রচলিত দামের কিছু বেশী চাহিলে সে মোটেই বিক্রয় করিতে পারিবে ন।।) 

স্থতরাং পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে যে-কোন বিক্রেতার দ্রব্যের চাহিদা সম্পুর্ণ- 
ভাবে স্থিতিস্থাপক হয় (01706: 1921:606 ০0121661610) 06700810 101 0116 

01০0006 0 2. 5777£16 9170) 15 [901:6900]5 €1950০)--অর্থাৎ সে যতটা উৎপাদন 

করিতে পারে, প্রচলিত দামে ততটাই বিক্রয় করিতে সমর্থ হয় । স্বাভাবিকভাবেই 
তাহার পক্ষে বিজ্ঞাপনের' (৪06:05108 ) আশ্রয় লওয়। 

আগ নিশ্রয়োজন। অবশ্ঠ মনে রাখিতে হইবে, বিক্রেতারা সংশ্লিষ্ট 
ছিতিস্থাপক চাহিদা ত্রব্যের কিক্রুয়প্রসার ও দাম চড়া রাখিবার উদ্দেশ্যে সমবায়িক 

পন্থায় বিজ্ঞাপন প্রচার ( ০০-০218652 21:051155 ) করিতে 

পারে। যদি কোন বিক্রেতা বা! প্রতিষ্ঠানবিশেষ বিজ্ঞাপনের আশ্রয় গ্রহণ করে তাহ 
হইলে বুঝিতে হইবে যে প্রতিযোগিতা! পূর্ণাংগ নয় । 
*১,.:44 0600906 99221996160: 13 0209 10০ 090 961] 81] 1)9 18198 &৮ 0106 80808 12586৮ 

0109 মা? 8৪ 01081019 12) 105 80079029019 09899 60 1289 ০ 0901:989 6286 2209870096 00109, 
88278098800 



বাজার ও প্রতিযোগিত৷ ৯৯ 

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতাধীনে ক্রয়বিক্রয়ের দ্রব্য সমজাতীয় হইবে অর্থাৎ ভ্রব্যটির 
২। সমজ্াতীয় দ্রব্য এক এককের সহিত অন্ত এককের কোন পার্থক্য থাকিবে না। 

৩। পৃকাচরণেব এই অবস্থায় ক্রেতার নিকট সকল বিক্রেতাই সমান, কারণ সকলে 
অন্তত ঠিক একই ভ্রব্য বিক্রয় করে। স্থতরাং ক্রয়বিক্রয় ব্যাপারে 
ক্রেতাবিক্রেতারা কোনপ্রকার পৃথকাচরণ করিবে না। * 

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় ক্রেতা ও বিক্রেতারা স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে-_ অর্থাৎ 
কে কতটা কিনিবে বা কোন্ উৎপাদক কতটা উৎপাদন করিবে, 

৪। স্বতন্থ সিদ্ধান্ত (স-বিষয়ে অন্য কাহারও দ্বারা প্রভাবান্িত হইবে ন]। 
£| বানার সম্বন্ধে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বাজারের অবস্থা সম্বন্ধে 
সম্যক জ্ঞান ক্রেতা ও বিক্রেতার্দের সম্যক জ্ঞান থাকে । প্রত্যেকেই জানে ষে 

' বাজারের বিভিন্ন অংশে কি দামে ক্রয়বিক্রয় হইতেছে । ফলে 
দাম পৃথক হইতে পারে না। 

পরবর্তী সর্ত ছুইটি হইল উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের অবাধ প্রবেশ-্থযোগ এবং শিল্পগুলির 
মধ্যে উৎপাদনের উপাদানসমূহের পৃর্ণ গতিশীলতা (7205০ 

রা অবাধ 1001115)। নৃতন প্রতিষ্ঠানের প্রবেশের স্থযোগ থাকে 
| উপাদানদমুহ্বেব বলিয়া প্রতিযোগিতামূলক উৎ্পাদন-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বহু হয়। 
পূর্ণ গতিশীলত। উৎপাদনের উপাদানসযূহের পূর্ণ গতিশীলতার জন্য একই প্রকার 

উৎপাদনের উপাদানের দাম সকল ক্ষেত্রে সমান হয় । 

ইহা ব্যতীত পুরণণাংগ প্রতিযোগিতার আলোচন! প্রসংগে পরিবহণ-ব্যয়ের 
তারতম্যের কথা ধরা হয় না। কারণ, অগ্যথায় একই দুরে. 

দের দাম বিভিন্ন হইবে। অবশ্য পরিবহণ-ব্যয়ের তারতম্যের 
অনস্তিত্বের কল্পনা পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার পক্ষে অপরিহার্য বলিয়। 

মনে কর! হয় ন1 
পূর্ণাংগ ও নিখুঁত প্রতিযোগিতা : এমন অনেক অর্থবিদ্ভাবিদ আছেন 

ধাহারা পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা! (925০0 ০০217১9616102) এবং নিখুত প্রতিযোগিতার 

(0016 ০0257961610) মধ্যে পার্থক্য করিয়। *থাকেন। ইহাদের মতে, পূর্ণাংগ 

প্রতিযোগিতায় ধরিয়। লওয়া হয় যে বাজারের লেনদেন বা অবস্থা সম্পর্কে ক্রেতা- 
বিক্রেতারা সম্যক অবহিত থাকে এবং এক শিল্প হইতে অপর শিল্পে উৎপাদনের 
উপাদ্দানসমূহের পূর্ণ গতিশীলতা! থাকে, কিন্ত নিখুত প্রতিযোগিতার বেলায় এই ছুইটি 
জিনিসের অভাব থাকে বলিয়। ধরা হয়। 
| একচেডিন্রা কানান্প (100700015 ) £ উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান 

ব৷ শিল্পজোট সম্প্রসারিত হইতে হইতে একচেটিয়া কারবারে পরিণত হইতে পারে। 
এইরূপ পরিণতি সমাজের দিক দিয়া অকাম্য বিবেচিত হয়, কারণ একচেটিয়া কারবারে 
দ্রব্যের (ক) গুণগত অবনতি ঘটিতে পারে, (খ) যোগান হাস দেখা দিতে পারে, 
এবং (গ) কারবারী অত্যধিক মুনাফা লাভ করিতে পারে বলিয়া! আশংকা কর! হয়। 



১০০ অর্থবিগ্ভার ভূমিক৷ 

একচেটিয়া কারবারকে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা বলিয়। 

বর্ণনা কর! যায়। একচেটিয়া বাজারে মাত্র একজন বিক্রেতা বা একটি প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট 
দ্রব্যের যোগান দিয়া থাকে। স্তরাং পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার 

একচেটিয়। কারৰাগে ক্ষেত্রে সমগ্র শিল্প (1500505 ) ও প্রতিষ্ঠানবিশেষের 

শল ও প্া্ানের না (174754921 ঠিঃ ) মধ্যে যে-পার্থক্য থাকে তাহা একচেটিয়! 
কারবারের বেলায় পরিলক্ষিত হয় না, কারণ একটিমাত্র 

প্রতিষ্ঠানই হইল সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের একমাত্র সরবরাহকারী । এ অবস্থায় প্রতিষ্ঠান শুধু 
প্রতিষ্ঠান নহে, সমগ্র শিল্পও বটে এবং সমগ্র শিল্পের যে-বৈশিষ্ট্য থাকে তাহা উক্ত 
প্রতিষ্ঠানে দেখা যায়। 

একচেটিয়া কারবার যদি নিখুঁত (516 ০৫ ৪9019 ) হয় তাহা হইলে 
একচেটিয়! কারবারী দ্রব্যের কোনপ্রকার পরিবর্ত-দ্রব্য (958050600 ) থাকে না 

ৃ এবং স্বতই তাহাকে কোন প্রতিযোগিতার সম্মুধীন হইতে হয় 
৭ না। এইবপ নিখুঁত একচেটিয়া কারবারের ক্ষেত্রে একচেটিয়া 

কারবারী দ্রব্যের দাম চড1 রাখিলেও ক্রেতাগণ তাহার নিকট 
হইতে ক্রয় হাস করিবে ন৷ এবং অন্য দ্রব্য বা বিক্রেতার দিকে ঝুঁকিবে ন1। 

কিন্ত একেবারেই পরিবত-সামগ্রী (58506806 ) এবং প্রতিযোগিতা থাকিবে 

না এবং দাম বৃদ্ধি যতই কর] হউক না! কেন ক্রেতার! সমপরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করিতে 
থাকিবে, এরূপ কন্পনা কর! অতিমাত্রায় অবাস্তব বলিয়! মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে শেষ 
পর্যস্ত সকল প্রকার দ্রব্ই পরস্পরের পরিবর্ত।১ ক্রেতাদের আয় সীমাবদ্ধ এবং এ 

সাজে সাহায্যে তাহারা বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদা পূরণ করে। স্থতরাং একচেটিয়া 
কারবারী দ্রব্যের দাম যথেচ্ছভাবে বৃদ্ধি করিলে তাহার! উক্ত দ্রব্যের 
্রম্ম হাস করিয়! অন্য দ্রব্যের বা দূরবর্তী পরিবর্ত-দ্রব্যের (7673006 
9109010506 ) দিকে ঝুঁকিবে। এইজন্য সাধারণত একচেটিয় 

কারবার বলিতে বুঝায় এমন একটি অবস্থা যেখানে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের সরবরাহকারী 
হইল একজন এবং বাজারে এ দ্রব্যের ঘনিষ্ঠ পরিবঙ-সামস্রী অবতমান (215567306 

০ 01096 5090100069)| ঘনিষ্ঠ পরিবত-ন্রব্যের অভাব বলিতে বুঝায় যে 

অতএব, একচেটিয়া অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পরিবর্ত-দ্রব্য এতই দূরবতাঁ (1217006) বা! 

কারবার বলিতে এরূপ তুলনাহীন (০০০) যে একচেটিয়া কারবারী অন্থান্ত।. 
১৯ প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতার কথা বিশেষ চিন্তা না করিয়াই আপন 

যূল্যনীতি নির্ধারণ করিতে পারে। স্থৃতরাং একচেটিয়া কারবারে 
কার্যকরভাবে প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্বিতা থাকে না।২ 

নিখুত একচেটিয়া 
কারবার বিরল 

১, 4101620096915 51] £০০০৪ 819 0010109616159 1620 8901. ০6097, 2)0959৫ 11070011901]3. 
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বাজার ও প্রতিযোগিতা ১০১ 

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিত৷ ও একচেটিয়া কারবারে মৃল্যনীতি: এখন 
পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার সংগে তু বিচার করিলে দেখা যাইবে যে পূর্ণাংগ 
প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠানবিশেষকে বাজীর-দাম স্বীকার করিয়া লইতে হয় এবং 
নির্দিষ্ট দামে সে কমবেশী যত খুশি বিক্রয় করিতে পারে । কোন বিক্রেত৷ বাজার- 
দাম অপেক্ষা অধিক দাবি করিলে সে মোটেই বিক্রয় করিতে সমর্থ হইবে নী, কারণ 
এইরূপ ক্ষেত্রে ক্রেতার! অন্য বিক্রেতার্দের নিকট হইতে কম দামে এ দ্রব্য ক্রয় 
করিবে। স্থৃতরাং পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় কোন একজন বিক্রেতা ভ্রব্মূল্যের উপর 
প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। অপরপক্ষে একচেটিয়া কারবারী ত্রব্যযূল্যকে 
প্রভাবান্বিত করিতে পারে, কারণ সে হইল দ্রব্যটির একমান্্র সরবরাহকারী । কিন্তু 
যোগানের উপর একচেটিয়া কারবারীব কর্তৃত্ব থাকিলেও চাহিদা তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন 
নয়। হৃতরাং সে চড়া দামে যত খুশি বিক্রয় করিতে পারে না। সে দাম স্থির করিয়। 
দিতে পারে , কিন্ত কত পরিমাণ জব্য এ দামে বিক্রয় হইবে তাহা চাহিদার প্রককাতির 
উপর নির্ভর করিবে । আবার সে যোগানের পরিমাণ ধার্ধ করিয়। দিতে পারে, কিন্তু 
কি দামে উহা! বিক্রয় হইবে তাহ। নির্ভর করিবে চাহিদার উপর | দা এবং যোগানের 
পরিমাণ উভয়কে একসংগে সে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না। 

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, অধিক পরিমাণে বিক্রয় করিতে হইলে একচেটিয় 
কারবারীকে দাম হাঁস করিতে হইবে । অর্থাৎ বিক্রয় বিশেষভাবে বৃদ্ধি করিতে 

গকচেটিয়া কাববাবে হইলে দাম স্বল্প হওয়া প্রয়োজন। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় কোন 
সম শিল্পেব বৈশিষ্ট: বিক্রেতাবিশেষকে অধিক বিক্রয় করিতে হইলে বাজার-দাম হই 
বর্তমান থাকে, মাত্র কমে বিক্রয় করিতে হয় না। অবশ্ঠ সমগ্র শিল্লের কথ! ধরিলে 
পরতষঠনবিশেষেব নে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতাতেও অধিক অব্য বিক্রয়ের জন্য দাম হাস 
করিতে হয়। হ্ৃতরাং একচেটিয়া কারবারে সমগ্র শিল্পের বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকে-_- 
অর্থাৎ অধিক বিক্রয়ের জন্য একচেটিয়া! কারবারীকে ত্রব্যযূল্য হ্বাস করিতে হয়। 

গ। অস্পুর্শাৎগ প্রতিনোগিতা-সপুর্ণাহগ প্রতিম্ঘোগিতা 
এন্রহু একচেটিস্্রা ক্া্পবাতুলল্র সধ্যহর্ভী অনন্ছা ( [009 
6০06 00109061012-16 15 11 002 170 174191)75 19100 0০0০০ 

[১175০ (00179010017 ৪170 17101901001 ) : উপরি-উক্ত আলোচন] হইতে 

ইহ! সহজেই অনুমান কর! যাইবে ষে একচেটিয়! কারবার এবং প্রতিযোগিতার মধ্যে 
নিদি সীমারেখ। টানা যায় না। তত্বগতভাবে এরূপ পার্থক্য করা সহজ হইলেও বাস্তব 

জগতে অবিমিশ্রিত প্রতিযোগিতা বা অবিমিশ্রিত একচেটিয়! 
টপ কারবার কোনটিরই সন্ধান পাওয়া যায় না। অধিকাংশ ব্যবসায়ই 
সীমারেখা হুষ্পষ্টনহে উভয়ের সংমিশ্রণে গঠিত। অর্থাৎ, অধিকাংশ ক্ষেত&রে একচেটিয়া 

কারবার ও প্রতিষোগিতা৷ উভয়েরই বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকে । তবে 
কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার প্রাধান্ড থাকে আবার কোন কোন ক্ষেত্রে 



১০২ অর্থবিচ্ভার ভূমিকা 

একচেটিয়! কারবারের বৈশিষ্ট্যের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়।১ স্ৃতরাং প্রতিষোগিত৷ 
এবং একচেটিয়া! কারবাবের মধ্যে পার্থক্য পরিমাণগত, প্রকৃতিগত নয় । 

বাস্তব জগতেব পরিপ্রেক্ষিতে একচেটিয়া কারবার এবং প্রতিযোগিতার বৈশিষ্ট্যের 
দিকে লক্ষ্য কবিলে বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাইবে । পূর্ণাংগ একচেটিয়া কারবারীর 
উতৎপন্ের পরিবঙ-দ্রব্য (98901606695) পাওয়া যায় না। আমর ইতিপূর্বেই 

দেখিয়াছি যে কোনপ্রকার পরিবর্ত-দ্রব্য থাকিবে না এরূপ কল্পন। 
লজ এ অবাস্তব । যেমন, চ1-এর একচেটিয়া! কারবাব থাকিলেও উহাব 
না দাম বেশী হইলে লোকে কফি কোকো ইত্যাদি পানীয় ব্রব্যেব 

দিকে ঝুঁকিবে। স্থৃতরাং এই সকল দ্রব্যের প্রতিযোগিতার কথ! 
চিন্তা করিয়া একচেটিয়! চা-ব্যবসায়ীকে চলিতে হইবে । ইহ৷ ব্যতীত একদিক দিয়! 
সকল দ্রব্ই পরস্পবের পরিবর্ত। প্রত্যেক লোকের ক্রয়শক্তি (001:0178510£ 0০0৬16]) 

সীমাবদ্ধ বলিয়। কোন দ্রবোব দাম অতিরিক্ত হইলে সে উক্ত দ্রব্যের ব্যবহাব পরিহাব 
কবিয়া অন্য কোন দ্রব্যের দিকে ঝুঁকিতে পারে | যেমন, সিনেম। দেখার পরিবতে পুম্তক 
ক্রয় করিতে পারে, মোটরগাডীর পরিবতে বাড়ী ক্রয় করিতে পারে, ইত্যা্দি। 

অতএব, সীখাবদ্ধ ক্রয়শক্তির জন্য সকল দ্রব্যই নিজেদের মধ্যে 
রা প্রতিযোগিতা করে এবং একচেটিয়৷ কাববাবী প্রতিযোগিতার 

নিখুত ৭ কবল হইতে মুক্ত নহে। উপবন্ত,। একচেটিয়া কারবারীকে 
কাববাব বিবল সভ্ভাবা প্রতিযোগিতার (70062176181 ০010019661610) ) কথা 

চিন্তা করিয়াও কার্য করিতে হয়। দাম বেশী হইলে নৃতন 
 পরিবর্-বযের উদ্ভাবন অথবা নৃতন প্রতিষ্ঠানেব আবির্ভাবের আশংক। থাকে । এই 
প্রতিযোগিতার আশংকাতেই একচেটিয়া কারবারীকে ্রব্যযুল্য সীমিত রাখিতে হয় । 
প্রতিযোগিতা নাই এরূপ নিখুত একচেটিয়া কারবার কল্পনা মাত্র বলিয়! 
অর্থবিদ্াবিদগণ একচেটিয়া কারবার বলিতে সেইৰপ কারবারকে বুঝেন যেখানে 
দ্রব্যের উৎপাদক হইল একজন এবং দ্রব্যটি হইল ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-দ্রব্যহীন ৷ কিন্তু এই 
অর্থেও একচেটিয়৷ কারবার বাস্তব ক্ষেত্রে বিশেষ একটা দেখা যায় না। সাধারণত 
সম্পূর্ণ একই ধরনের না হইলেও প্রায় অমজাতীয় দ্রব্য উৎপাদনকারী একাধিক 
উৎপাদক বা প্রতিষ্ঠানকে পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে দেখা যায়। 
একাধিক বিক্রেতা সম্পূর্ণ পরিবর্ত-দ্রব্য (701:606 52196168065) না হইলেও 

ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-ত্রব্য (০10956 50109016855 ) লইয়া পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা 

চালায়। 

অনুরূপভাবে বাস্তবে পূর্ণাংগ ব! নিখুত প্রতিযোগিতা বিশেষ একট দেখ! যায় 
না। নানাভাবে বাজারে প্রতিযোগিতা অপূর্ণাংগ হয় এবং একচেটিয়া কারবারের 
বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকে। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার উপাদান হইল : (১) বহুসংখ্যক 

১, “পু 20996 11768 ০1 00817889 61365 29 8 1016700. ০0: 90210096161010, 8100 2007000০015 2. 
15198 0709 ০2 6109 00256: 12285 02900009299, 0910001088 
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ক্রেতাবিক্রেতার অবস্থিতি, (২) সমজাতীয় ভ্রব্য, (৩) ক্রয়বিক্রয় ব্যাপারে পৃথকাচরণের 

অনস্ভিত্ব, (৪) ক্রেতাবিক্রেতাদের স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, (৫) বাজার সম্বন্ধে 
চিনা ক্রেতা ও বিক্রেতাদের সম্যক জ্ঞান, (৬) শিল্পে অবাধ প্রবেশ-্থুযোগ, 
পরতিযোসিতাও বিরল এবং (৭) উৎপাদনের উপাদানসমূহের শিল্প হইতে শিল্পান্তরে 

সম্পূর্ণ গতিশীলতা । ইহার যে-কোনটির অভাব প্রতিযোগিতাকে 
অসম্পূর্ণ বা অপূর্ণাংগ করিয়! তুলে এবং বাস্তব জগতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এই সকল 
সর্তের কোন-না-কোনটির অভাব থাকেই। 

বিষয়টির সামান্য ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। প্রথম সতের কথা বিচার করিলে 
দেখ। ধাইবে অনেক ক্ষেত্রেই বিক্রেতাব৷ এত ক্ষুত্র হয় না যে তাহারা মোট ষোগানের 

মাত্র একট সামান্য অংশ সরবরাহ করিয়া থাকে । বরং অনেক ক্ষেত্রেই কতিপয় 
বিক্রেত। মোট যোগানের বেশীর ভাগ সরবরাহ করিয়া থাকে । এই অবস্থায় বাজার- 
দামের উপর ষে বিক্রেতাবিশেষের প্রভাব থাঁকিবে তাহা৷ সহজেই অন্থমেয়। পূর্ণাংগ 
প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এপ ঘটে না, সেখানে কোন বিক্রেত বাজার-দামকে 
প্রভাবান্বিত করিতে পারে না_তাহাকে দামকে মানিয়া লইয়াই যোগানের ব্যবস্থা 
করিতে হয়। 

আবার পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় বিক্রয়-দ্রব্য সমজাতীয় হয় এবং ক্রেতাবিক্রেতাদের 
মধ্যে কোন পক্ষপাতিত্ব থাকে না। ফলে বিভিন্ন বিক্রেতার ভ্রব্য সম্পূর্ণ পরিবর্ত- 
দ্রব্য (061০6 9190100655 ) হয়। কিন্তু প্রকৃত বাজারে দেখা যায় ষে প্রত্যেক 

উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান তাহার ভ্রব্যকে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের দ্রব্য হইতে পৃথকী ১4৪ ' 
(17616776180 ) জন্য ট্রেডমার্ক, বিশেষ ধরনের প্যাকিং, বিশেষ ষ্টাইল, বিজ্ঞাপন 
প্রভৃতির আশ্রয় লইয়া থাকে । অনেক সময় আবার বিশেষ স্থযোগস্থবিধা ( যেমন, 
উপহার-কুপন, ধারে বিক্রয়, নিয়মিত যোগান প্রভৃতি ) প্রদ্দানের সাহায্যে ক্রেতাদের 
তোষণ ও আকুষ্ট করা হয়। ইহা ব্যতীত অভ্যাসবশত কিংবা বাজার সম্পর্কে 
অজ্ঞানত। হেতু ক্রেতার! বিক্রেতাবিশেষের প্রত্তি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিয়া থাকে। 
বিক্রেতা দামের কিছুটা! তারতম্য করলেও এই ক্রেতাগণ তাহাকে ছাড়িয়া! অন্যত্র 
ষায় না। এই সকল কারণের জন্য প্রতিযোগিতার বাজারে বিক্রেতার যূল্য-নিয়ন্ত্রণের 
কতকটা স্বাধীনতা থাকে। 

মূল্য-নিয়ন্ত্রণের এই ক্ষমতা যতই সামান্য হউক না৷ কেন, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার 
সামান্ত মুবা-নিয়ন্্রও ধারণার সহিত উহার কোন সংগতি নাই। অপরপক্ষে 
একচেটিয়া আধিপত্যের উহা প্রমাণ করে যে বিক্রেতা একচেটিয়া কারবারীর মন্ত 
টি কৰে তাহার নিদিষ্ট বাজারে যূল্য নিয়নত্রিতি করিবার কতকট! 
ক্ষমতা ভোগ করে। 

আরও একটি কারণের জন্যও প্রতিযোগিতা! অপূর্ণাংগ হয় এবং একচেটিয়া 
কারবারের বৈশিষ্ট্য দেখ। দিয়া থাকে। চূরত্বের ব্যবধান বা পরিবহণ-ব্যুয় ( 0:8290 
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০05) কোন নির্দিষ্ট এলাকার বিক্রেতার্দের কতকট৷ একচেটিয়া অধিকার প্ররদ্দান 

রাও করিতে সাহায্য করে। যেমন, নিদিষ্ট অঞ্চলের ইটের ব্যবসায়ীকে 
একচেটিয়া অধিকাৰ দেশের অন্যান্ত অঞ্চলের ইট-ব্যবসায়ীর প্রতিযোগিতার সম্মুখীন 
হনিরর হইতে হয় ন। 

অতএব, দেখা যাইতেছে ষে বাস্তব ক্ষেত্রে নিখুঁত একচেটিয়া কারবার যেমন দেখ 
অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিহাই যায় না তেমনি পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার সন্ধানও কদাচিৎ পাওয়! 

অধিকাণ্শ শিল্পেব যায়।১ প্ররুতপক্ষে এই ছুই-এর মধ্যবর্তা অবস্থাই বাজারে 
বৈশিষ্ট্য সচরাচর দেখা যায়। এই মধ্যবর্তী অবস্থাকে বলা হয় অপূর্ণা*গ 
প্রতিযোগিতা! ( [17116106606 00026010202 )। 

অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার বিভিন্ন রূপ (70168256০৪5 ০৫ 
[1079616506 0:07060605) : ছুইটি প্রধান কারণের জন্য প্রতিযোগিতা 
অপূর্ণাংগ হয়। প্রথমত, বিক্রয়-দ্রব্য সমজাতীয় না হইতে পারে । দ্বিতীয়ত, ক্রেতা ব। 

বিক্রেতার সংখ্যা স্বল্প হইতে পারে। অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার 
জনা ই একটি রূপ হইল একচেটিয়া প্রতিযোগিতা (20700901150 
মি ই 00215206100 )। উহাতে বহুসংখ্যক প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতা 

পৃথকীরুত (0192761709660 ) কিন্তু ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-দ্রব্য (০1096 
98105010006 17:00065 ) লইয়। প্রতিযোগিতা করে। একচেটিয়। প্রতিযোগিতার 

বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা বহু হইলেও পূর্ণাংগ প্রতিষোগিতার মত বিভিন্ন বিক্রেতার 
. দ্রব্য সুমজাতীয় হয় না। কিন্তু একেবারে সমজাতীয় না হইলেও বিভিন্ন বিক্রেতার 
এই কারণে উদ্ভুত. ভ্রব্য সদৃশ ও ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-রব্য হয়, একচেটিয়া কারবারের মত 
হয় একচেটিয়। দূরবর্তী পরিবর্ত-দ্রব্য (1209066 98109016062 ) নয় | একচেটিয়। 

প্রতিযোগিতা প্রতিযোগিতায় বিক্রেতা ট্রেডমার্ক, স্থন্দর প্যাকেট প্রভৃতি দ্বার! 
দ্রব্য পৃথকীকরণের চেষ্টা করে এবং অনুরূপ দ্রব্য হইতে যে তাহার ত্রব্য উৎকুষ্টতর 
তাহ। বুঝাইতে চেষ্টা করে। 

অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার আর একটি রূপ হইল অলিগোপলি (01180015 ) 

ব1 কতিপয় প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতাবিশিষ্ট কারবার। যখন বাজারে একজন বা বহুসংখ্যক 
২। অসংখ্য বিক্রেতার বিক্রেতার স্থলে মাত্র “কতিপয় বিক্রেতা* প্রতিযোগিতা করে তখন 
অভাবে-_ইহাতে উদ্ভুত উহাকে অলিগোপলি বা কতিপয় প্রতিষ্ঠানবিশিষ্ট কারবার বল! 
হয় অলিগোপলি ও হ্য়।২ অলিগোপলির একটি বিশেষ সংস্করণ হইল দ্বিবিক্রেতা- 
হর বিশিষ্ট কারবার বা ডুয়োপলি (109০০! )। ডুয়োপলিতে 

ছুইজন বিক্রেতা ব! দুইটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে। 

১, “ডা 06৬9৮ 97700 700007০17 21201108650 97 90009616201, 800 18917 8100 
90029515102, 010011090. 5 20070010015.” 08121092088 

২, “820 91180701156 29 006 01 ৪ 19 9911879 ০ 0:000096 %20. 106106108) 0 812808 
108106108] 0:০0006, 98700219018 
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অলিগোপলি আবার পূর্ণাংগ অলিগোপলি (78:0০ 0118019015 ) এবং অপর্ণাংগ 

অলিগোপলি ( [16556 011506015 ) হইতে পারে। যখন স্বপ্পসংখ্যক বিক্রেতা 
ূ্ণাগ ও অপূর্ণা'গ  সমজাতীয় দ্রব্য বিক্রয় করে তখন উহাকে পূর্ণাংগ অলিগোপলি 
অলিগোপলি বলে, আব যখন এই স্বপ্পসংখ্যক বিক্রেতাদের দ্রব্য সমজাতীয় হয় 
না অথচ ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-দ্রব্য হয় তখন উহাকে বল] হয় অপূর্ণাংগ অলিগোপলি। 

অলিগোপলির আর একটি বপ হইল যুল্যনেতৃত্ব ( 2:02 [15920615151 )। 
এইরূপ অলিগোপলিতে বহুসংখ্যক ক্ষুত্র প্রতিষ্ঠান এক বা একাধিক শক্তিশালী বুহৎ 

প্রতিষ্ঠানে নেতৃত্ব মানিয়া চলে। ুহত প্রতিষ্ঠান যে-মূল্যনীতি 
08 গ্রহণ করে ক্ষত প্রতিষ্ঠানগুলি তাহা! গ্রহণ কবে বা তাহাকে ভিত্তি 
করিয়৷ নিজেদের মূল্য ধার্য করে। মুল্যনেতৃত্বেব ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিগানের দ্রব্য 
সমজাতীয অথব। পুথকীরুত হইতে পারে। 

বিক্রেতাদের দিক হইতে যেমন বাঁজারে প্রতিযোগিতার তারতমা দেখা ধায়, 
ক্রেতাদের দিক হইতে ৪ তেমনি প্রতিযোগিতার তারতম্য দেখ! দিতে পারে । যখন 
৩। অসংা কেতাব বা্ছারে মাত্র একজন ক্রেতা! কিন্তু বহু বিক্রেত। থাকে তখন উহাকে 
অভাবে _উহাতে উদ্ভ* একক্রেতাবিশিষ্ট কারবার ব। মনোপ.সনি (11075019501) ) বল! 
হব মনোপসনি ও হয়। প্রকৃতপক্ষে মনোপসনি কদাচিৎ দেখা যার । যখন ক্রেতার 

ঠ জিজিসযি রি সংখ্য। স্বপ্প কিন্তু বিক্রেতাব সংখ্যা বহু তখন সেই অবস্থাকে 

বলা হয কতিপয় ক্রেতাবিশিষ্ট কারবার বা অলিগোপসনি (0180902 | 
অলিগোপ সনির দৃষ্টান্ত বিরল নয । 

ইহার উপর দ্বিপক্ষীয় একচেটিয়। কারবারের (911806৭] 1$10001015 ) 

দ্বিপক্ষীয একচেটিযা. বাজারেরও উল্লেখ করা যাইতে পারে । এইবপ বাজাবে ক্রেতা ও 

কাববাৰ বিক্রেতা উভয়ই থাকে একজন করিয়]। 

সহক্ষিপ্রাক্স 
বর্তমান দিনেব মিশ্র স্বাতস্বাবাদী অর্থ-ব্যবস্থায মৌলিক অর্থ নৈতিক সমস্তাগুলিব সহিত মোকাবিলা কর! 

ইইয়! থাকে মূল্য ও বাজার ব্যবস্থাব মাধ্যমে । 
প্রতিযোগিত। অনুসারে বাজাব মোটামুটি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত: (১) পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক 

বাজাব, (২) একচেটিযা কাববাবেব বাজার, এবং (৩) অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা বাজাব। অপূর্ণাংগ 
প্রতিযোগিতার বিভিন্ন ৰপ আছে-_যথ।, একচেটিয। প্রতিযোগিত।, অলিগোপলি, ডুযোপলি ইত্যাদি । 

অনুশীলনী 
1. 51090 0093 00200961620]. 10. 63 7008700৮100 ৪ 20222700018 109001006 706:1906 

7050 50৫ ছা 209৪ 16 0200206 120009:6966 ? 

[দ্রব্যের বাজারে প্রতিযোগিতাকে কখন পূর্ণাংগ বলা হয়? কখন এবং কেন ইছ। অপূর্াংগ হয়? ] 
(৯৮৯৯, ১*৪-০৫ পৃষ্ঠা) 
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2, ০0108 01769191009 0865%9812 22107900017 8730 00200916101) 19 029 01 068:99, 1006 ০01 
812)0.” 958001009 600 80567000106, 

[“একচেটিযা কারবার ও প্রতিযোগিতাৰ মধে পার্থকা পবিমাণগত মাত্র, কখনই প্রকারগত নহে ।” 
উক্তিটিৰ পধালোচনা কব । ] (১০১-০৪ পৃষ্টা) 

2. 7096 719 0059 211010000115610 2100. 11৮ 0 6100 00200962615 91খে210176 315 24010- 
[0০0119£0 00100)0616100 7 101807588 18115, 

[ একচেটিষ' প্রতিযোগিতায় একচেটিযা কাববাব এবং প্রতিযোগিতা কি কি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কবা যায়? 

বিশদভাবে ব্যাখা কব || (১০৯-০৩ এবং ১০৪ পৃষ্ঠা) 

2. 06010066৭07: (2) 11810 122000769006507, (0) 210100190119610 90107661610], 
(6) 01701)015, %1)0 (1) 2101)01)00%, 

[ টাক! রচন। কব , 

(ক) বাজাবেব অপূর্ণা'গতী* (থ) একচেটিযা প্রতিযোগিত!, (গ) অলিগোপলি, বং (ঘ) মনোপ সনি |] 
( ১০২-০এ১ ১০৪ ধব" ১০৪-০৫ পৃষ্ঠা ) 

১২ মোট চাহিদা ও মোট যোগান 
€107:41, 10511 /4]) 070741১0122] ) 

আমর দেখিয়াছি যে প্রত্যেক জিনিসেরই একটি করিয়া দাম (101০6 ) থাকে এব" 
দাম নির্ধাবিত হয় বাজারে । এখন বলা হইতেছে যে বাক্তারে দাম নির্ধারিত হয় মোট 
চাহিদ। এবং মোট যোগান (00681 06109170270. 00081 58015 ) দ্বারা । 

মোট চাহিদা হইল সম্মিলিত চাহিদা ( ০01210190. 02709170 ) এব” মোট 

যোগান হইল সম্মিলিত যোগান (০01051090 958101গ )। ভোগ্যপণ্যেব 
(০0050101610 £005) ক্ষেত্রে বাজারে সকল ভোক্তা 

রত ( 50189010615 ) মিলিয়। ষে-চাহিদার হুষ্টি করে-_তাহাই হইল 
কাহাকে বলে মোট চাহিদা! এবং সকল উৎপাদক মিলিয়া ঘে-পরিমাঁণ দ্রব্য 

বিক্রয় করিতে চাঁহে-_তাহাই হইল মোট যোগান। প্রত্যেক 
ভোক্তার চাহিদার পশ্চাতে কার্য করে পরিতৃষ্থি সর্বাধিক করিবার প্রচেষ্টা (৪2০0: ৪£ 
[08110015800 ০06 58015800108) এবং প্রত্যেক উৎপাদক বা সরবরাহকারীৰর . 

যোগানের পশ্চাতে কার্য করে 'মুনাফ1" সর্বাধিক করিবার উদ্দেশ্য (0106 ০৫ 
010? 0723100150000)1 বাজারে চাহিদা ও যোগান এই দুইটি উদ্দেশ্ট দ্বারাই 

নিয়ন্ত্রিত হয়। 

এখন চাহিদা! ও ষোগানের প্ররুত্তি এবং মোট চাহিদা ও মোট ষোগানের ক্রিয়া- 
প্রতিত্রিয়া সম্বন্ধে আলোচন। কর। হইতেছে। 

চাহিদা (10610810 ) : অভাব মিটাইবার ক্ষমতা আছে বলিয়াই লোকে 
জিনিসপত্র পাইতে আকাংক্ষা করে। কিন্ত আকাংক্ষ! বা! ইচ্ছামাত্তই চাহিদা] নয়; 
অর্থবিদ্যায় চাহিদা! বলিতে বুঝায় কার্যকরী চাহিদা (5০০৫৪ 06108170 )। অর্থাৎ, 
আকাংক্ষার সহিত থাক] চাই ক্রয়শক্তি বা অর্থ । এই ক্রয়শক্তি বা টাকাকড়ি না 
থাকিলে কোন দ্রব্যের জন্য আকাংক্ষ! যতই প্রবল হউক না কেন উহ! বাজারে চাহিদা 
হিসাবে গণ্য হইবে না। কারণ, এইরূপ আকাংক্ষ৷ ছার! দ্রব্যটির ক্রয়বিক্রয় ব1 দাম 
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প্রভাবান্বিত হইবে না। যেমন, সকল লোকেরই গাড়ীবাড়ীর জন্য আকাংক্ষ! আছে। 

কিন্ত সকলের গাড়ীবাড়ী ক্রয় করিবার মত সংগতি নাই। স্ৃতরাং ইহাদের আকাংক্ষা। 

চাহিদা বলিয়া পরিগণিত হয় না। এক্ষেত্রে মাত্র তাহাদেব আকাংক্ষাই চাহিদ। 

বলিয়া গণ্য হম যাহাদের গাড়ীবাড়ী ক্রয় করিবার মত অর্থের সংগতি আছে। 

মোটকথা, আকাংক্ষার পিছনে আকাংক্ষাপূরণের মত অর্থবল থাকিলে তবেই এ 

আকাংক্ষ। চাহিদায় পরিণত হয়। 
চাহিদ! বলিতে আবার বিশেষ দামে (৪৮ 2 £1৮) 0110০ ) চাহিদার 

পবিমাণকেই বুঝায় * কোন চাহিদাই দাম-নিরপেক্ষ হতে পারে না। অর্থাৎ, কোন 

জিনিসের দামের উল্লেখ না করিয। উহাব চাহিদদাৰ কথ। বল! নিবর্থক। যেমন, 

'বাদারে মাছের চাহিদা কত ?-_এইবপ প্রশ্ন অর্থহীন । 

89142 চাহিদা বিভিন্ন দাঁমে নিভিনন প্রক্কার হইতে পারে। দাম ২ টাক! 
পবিমীণকে বুঝা কিনোগ্রাম এলে হয়ত লোকে ১ কুহণ্টাল মাছ ক্রয় করিতে 

ইচ্ছুক হইবে, ৩ টাঁক। কিলোগ্রাম হইলে ৫ কুউণ্টাল ক্রয় করিতে 
ইচ্ছুক হইবে আনা ১ টাকা কিলোগ্রাম হইলে ৪০ এইণ্টাল ক্রয় করিতে ইচ্ছুক 
থকিবে। সুতরাং দাম না বলিলে চাহিদা কি তাহ| বল। যায় না। দামের 

পরিবর্তনের সংগে চাহিদার তারতম্য ঘটিয়। থাকে । 

দ্বিতীয়ত, চাহিদা সময়ের সহিতও সম্পকিত। কোন নিদিষ্ট সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে 

ছাঁড। চাহিদাব পরিমাণের উল্লেখ কবা একরূপ অর্থহীন। যদি বল! হয় “২ টাক| 

কিলোগ্রাম দামে এই সহরে চিনিব চাহিদদ। ৫* কুইণ্টাল” তগনই , 
৪৮ প্রশ্ন উঠ্িবে যে, উহা! দৈনিক চাহিদা, না সাপ্তাহিক চাহিদা, 

ন| মাসিক ন| বাৎসরিক চাহিদ1? অতএব, চাহিদার /পরিমাণ 
নির্দেশের বেলায় দাম ও সময় উভয়েরই উল্লেখ করিতে হয়। 

চাহিদীর সংজ্ঞা : উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এইভাবে আমর! 
চাহিদার সংজ্ঞ। নির্দেশ করিতে পারি : বিভিন্ন দামে ষে-পরিমাণ দ্রব্য লোকে নিদিষ্ট 

সময়ে ক্রয় করিতে প্রপ্তত থাকে তাহাকেই অর্থবিষ্ঠায় চাহিদা! বলে।১ 
ব্যক্তিবিশেষের চাহিদার পরিমাণ : এই চাহিদা ব1 চাহিদার পরিমাণ সংশ্লিষ্ট 

দ্রব্যের দাম ও সময় ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ের উপর নির্ভর করে। ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে 
(10 006 0292 06 0196 15015100191 ০01502821) উহ] নির্ভর করে 

পরিমাণ নিরব কবে" সম্পর্ষিত ভ্রব্যসমূহের দাম (01025 ০6 151860 ০0101000- 

65), ব্যক্তির আয় ও রুচি-পছন্দের উপর | এই সকল বিষয় ষদি অপরিবতিত থাকে 
তবে চাহিদার পরিমাণে সংশ্লিষ্ট ভ্রব্যের দাম-পরিবর্তনের বিপরীত ফল দেখা যাইবে । 
অর্থাৎ দাম কমিলে চাহিদার পরিমাণ বাড়িবে এবং দাম বাডিলে চাহিদার পরিমাপ 

কমিবে । বিষয়টিকে আরও একটু ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। 
৯. ১ 82900. 102 80565108,,96 8 21600, 02109, 05 9159 80300102601 16 81012 111 09 
বন ক 9016 0৫ 61209 96 0886 02109, 1380192 
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ব্যক্তিবিশেষের চাহিদ। প্রথমত ও প্রধানত নির্ভর করে এ ভ্রব্যটির দামের 
উপর-_-উহাই চাহিদার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক । দ্বিতীয়ত, দাম ছাড়াও 

দ্ব্যটির প্রকৃতি, ভোগ্যপণ্যক্রেতার রুচি-পছন্দ ইত্যাদি ভোগ্যপণ্য- 
পা বাটিব দামের ক্রেতার চাহিদা নির্ধারণ করিয়া! থাকে। অরব্যটি প্রয়োজনীয় 

অভাব মিটাইলে দামের হ্বাসরদ্ধি ঘটিলেও চাহিদার বিশেষ 
তারতম্য দেখ। যাইবে না। অপরপক্ষে দ্রব্টি যদি বিশেষ প্রয়োজনীয় না হয় তাহা 

হইলে চাহিদার পরিমাণ কচি-পছন্দ ইত্যার্দি দাবা অনেকাংশে 
াবাউ রতি নির্ধারিত হউবে। তৃতীয়ত, ভোগাপণ্যক্েতার চাহিদা তাহার 

আয়ের উপরও নিভর কবে। সাধারণ ক্ষেত্রে আয় বৃদ্ধি পাইলে 
চাহিদার পরিমাণও বাভিবে এবং আয় হ্রাস পাইলে চাহিদার পরিমাণও কমিনে। 

অবশ্য আয় যদি খুব বেশী বুদ্ধি পায় তবে ভোগ্যপণ্যক্রেত। 
+। আমেৰ ”ন.. & জ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া উৎকষ্ট দ্রব্যের দিকে ঝু'কিতে পারে। 
পরিশেষে আছে অন্যান্য সম্পকিত দ্রব্যের দাম। যেমন, চাএর দাম পৃদ্ধি পাইলে 
ভাত ভোগ্যপণ্যক্রেতা চা-এর পরিবতে কফির দিকে ঝ্ুঁকিবে কি ন।, 
দ্রব্যসমহেব দামের তাহ। নিভর করিবে কফির দামের উপর ১ অথব। সরিষার তৈলেব 

উপর দাম কমিলে উহার চাহিদা কতট! বৃদ্ধি পাইবে তাহা নিভর 
করে মাছমা-স শাঁকসবজির দামের উপর । 

বাজারের ক্ষেত্রে চাহিদার পরিমাণ দাম ছাডাও নিতর করে জাতীয় আয়, জাতীয় 
আয়ের বণ্টন, লোকের কচি-পছন্দ, জনসংখ্যার আয়তন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের উপব। 
নিদিষ্ট সময়ে এগুলি অপরিবতিত থাকে বলিয়! ধরিয়| লওয়! যায় ষে চাহিদার পরিমাণ 
সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের দাম ছারাই নির্ধারিত হইয়া থাকে । 

চাহিদা-সূচী (106078150 901)60816 ) : চাহিদী-স্চী তইতে চাহিদার এই 

প্রকৃতি স্থম্পষ্টভাবে অনুধাবন করা ধায়। আমরা দেখিয়াছি যে চাহিদা বলিতে নিদিষ্ট 
দামে ও নিদিষ্ট সময়ে চাহিদার পরিমাণকে বুঝায়। নিষ্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন দামে কোন 
চাটা বিশেষ দ্রব্যের যে বিভিন্ন পরিমাণ চাহিদ্ হয় তাহার তালিকা 
জাহাকেরনে প্রস্তুত করা হইলে তাহাকে বল! হয় চাহিদা-স্থচী । এখন দাম ও 

” ১ চাহিদার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায়। 
সাধারণত দাম কম হইলে লোকে বেশী পরিমাণ জিনিস ক্রয় করে আবার দাম বেশী 

হইলে লোকে কম পরিমাণ জিনিস ক্রয় করে। চাহিদা-স্থচী হইতে দাম ও চাহিদার 
টনি পরিমাণের মধ্যে এই সম্পর্ক সুম্পষ্টভাবে ধরা পডে। এই প্রসংগে 
দাম ও চাহিদার মধ্যে মনে রাখিতে হইবে যে কোন জিনিসের চাহিদা ও দামের মধ্যে 
সম্পর্ক বুঝা যায় সম্পর্ক বিচারের সময় চাহিদার পরিমাণ-নির্ধারক অন্তান্য বিষয়-_- 

বথা, লোকের রুচি আয় প্রভৃতি অপরিবতিত থাকে বলিয়! ধরিয়। 
লওয়া। হয়। অর্থাৎ, কোন দ্রব্যের চাহিদার উপর উহার দামের প্রভাব কি, যাত্র 
তাহারই বিচার করা হয়। চাহিদ। ব্যক্তিবিশেষের (45:10081 ০0০09812)6 ) এবং 



মোট চাহিদা ও মোট যোগান ১০৯, 

'ৰাজারের-_এই ছুই রকমের বলিয়া চাহিদা-স্থচীও ছুই প্রকারের হয়-_ষথা, ব্যক্কি- 
চি বিশেষের চাহিদ।-স্থচী ও সমগ্র বাজারের চাহিদা-স্থচী। বিভিন্ন 
চাহিদা-ুচী দামে কোন জিনিসের যে যে পরিমাণ কোন ব্যক্তি ক্রয় করিতে 

ইচ্ছুক থাকে তাহার তালিক। প্রস্তত কর! হইলে উহাকে বল 
হয় ব্যক্তিবিশেষের চাহিদা-স্থচী ([170151059] 1061708190 90160016 )। 

একটি উদ্দাহরণ লওয়া যাইতে পারে । ধর! যাউক, কোন ভোক্তা! ( 0073580021 ) 

সরিষার তৈল ক্রয় করে। বিভিন্ন দামে সে কতট। করিয়া সধ্চাহে সরিষার তৈল ক্রয় 
করিতে ইচ্ছুক তাহা নিয়ের তালিকা অন্ুযায়ী করা যাইতে পারে । 

ব্যক্তিবিশেষের চাহিদা-সুচী 
প্রতি কিলোগ্রাম সরিষার তৈলের দাম 

সপ আপস শশী স্পা 

৩ টাকা 

+ 

ব্যক্তিবিশেষের চাহিদা-স্থচীর ভিত্তিতে রেখাচিত্র অংকন করা যাইতে পারে। এই 

রেখাচিত্র হইল ব্যক্তিবিশেষের র্ 

৪০ ও চাহিদারেখা (17591510091 ৭ 

[021778170 00:01:৬০ )। এবপ 

একটি চাহিদা-বেখা অংকন করা হইল £ 
চিত্রটির উল্লম্ব অক্ষে তৈলের দাম এব, 

অন্কভূমিক অক্ষে চাহিদার পরিমাণ দেখানে! ৫1৩ 
হইয়াছে । 101) রেখাটি হইল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির 

তৈলের চাহিদা-রেখা। এই রেখার বিভিন্ন 6 

বিন্দু বিভিন্ন দামে তাহার কত কত চাহিদা 
হইবে তাহা বুঝাইতেছে। যেমন, ৫1 *বিন্দুর 
দ্বারা বুঝানো হইয়াছে যে দাম যখন ২ টাকা 
তখন চাহিদার পরিমাণ হইবে ১২ কিলোগ্রাম 
তৈল। বাক্তিবিশেষের চাহিদা-রেখা হইতে 

বাজারের চাহিদা-রেখা (181:7510 106109170 

০8:৬০) প্রণয়ন করা হয় 
বাজারের চাহিদা-বেখা বাজারে কোন ভ্রব্যের যত 
ক্রেত। থাকে তাহাদের প্রত্যেকের চাহিদা -রেখ। 
পাশাপাশি যোগ করিলেই বাঁজারের চাহিদা-রেখা (18716 106009120 09156 ) 

৬ 



১১০ অর্থবিষ্ভার ভূমিকা 

পাওয়া যায়। বাজারের এই চাহিদী-রেখ। হইল বাজারের চাহিদা-স্চীর জ্যামিতিক 
বপ (82501060010 16101050170250102 )। 

বিভিন্ন দামে বাজারে কোন জিনিসের যে বিভিন্ন পরিমাণ সকল ক্রেতা! ক্রয় করিতে 
ইচ্ছুক থাকে তাহাকেই বাজারের চাহিদা-স্থচী বলা হুয়। অবশ্ঠ বাজারে বিভিন্ন 
ক্রেতার চাহিদ্দ। বিভিন্ন হয়, কারণ বিভিন্ন ব্যক্তির রুচি ও অর্থের স"গতি সমান নয়। 

ক্বতরাং বিভিন্ন ব্যক্তির চাহিদা-স্থচীর মধ্যে পার্থক্য থাকে । কিন্ত 
বাজারের চাহিদা-হুটা পার্থক্য থাক1 সত্বেও বল! যায় যে দাম বাড়িলে চাহিদার* 
পরিমাণ কমিয়া যাইবে আর দাম কমিলে চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে । ইহার 
ভিতিতেই বাজারের চাহিদ-স্থচী প্রণয়ন কর] যায়। 

চাহিদা-স্থচী প্রণয়নের সময় আর একটি কথাও আমার্দের মনে রাখিতে হইবে । 
বাঙারে নিদিষ্ট সময়ে কোন জিনিসের একটি দাম থাকে এবং এ দামে কত বিক্রনন 

.__ হইতেছে তাহ নিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করা যায়, কিন্ত বিভিন্ন 
৪9 কত+ দামে এ জিনিসের চাহিদার পবিমাণ সঠিক কত দাঁডাইবে তাহা 

ধলা কঠিন। কারণ, দামের হাসনৃদ্ধি করির়। পরীক্ষামূলকভাবে 
বিক্রয়ের পরিমাণ কত হইবে তাহ। নির্ধারণ কর! সম্ভব নয়। স্তরাং বিভিন্ন দামে 
কত পরিমাণ চাঠিদ। হবে তাহ। অহ্থমান করিয়। পইয়াই চাহিদ|-স্থচী প্রণয়ন কর] 
হয। অবশ্য পূর্বের অভিভ্ঞতাঁ কতকট। সাহায্য করিয়া থাকে । সবিষার তৈলের 
ৃ্টাস্ত লইয়। নিয়ে ধাাবের একটি কাগ্ননিক চাহিদা-স্থচী দেওয়া হইল । 

বাজারের চাহিদা-সুচী 
হর ০ 

প্রতি কিলোগ্রাম সরিষার তৈলের ধাম | বাজারে নির্দিষ্ট সময়ে চাহিদাব পরিমাণ 

৩ টাকা ৫ কুইণ্টাল 

২৫০ ৭. ১ 

্ রি | ৯৩ রি 

১৫০ ৯ | ১৫ রি 

১ ২৫ , 

এই তালিক1 হইতে দেখ যায় ষে বিভিন্ন দামে বাজারে বিভিন্ন পরিমাণ তৈলের 
চাহিদা হয়। 

চাহিদা-দ্রীম : এই সকল দামকে চাহিদা-দাম (1061089170 701০6 ) বল! হয়। 
অর্থাৎ, যে-দামে বিশেষ সময়ের মধ্যে কোন ভ্রব্যের নিদদি্ই পরিমাণ চাহিদা হয় তাহাই 
এ পরিষাণ ভ্রব্যের চাহিদা-দাম। যেমন, ৫ কুইন্টাল তৈলের চাহিদা-দাম ৩ টাকা, 
৭ কুইণ্টাল তৈলের চাহিদা-দাম হইল ২৫০ টাকা, ১* কুইণ্টাল তৈলের চাহিদা-দাম 

১, 4109 10186100801 89900 70:109 800. 00906165 10008606 38 081198. 10608%00 
80289809161 0: 0921081)0. 0070, 98320091807 
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* টাক] ইত্যাদি । নিয়ের রেখাচিত্রের সাহায্যে বাজাবেব এই চাহিদা -স্চীব ব্যাধ্য! 
কবা যাইতে পাবে । 

০৮ অক্গে সবিষাব তৈলেব দাম এব ০ অক্ষে চাহিদাব পবিমাণ ধবা 
'তভযাছে। দাম যখন ৩ টাকা তখন চাহিদাব পবিমাণ হইল ৫ কুইণ্টাল। দাম 

কমিঘা ২৫০ টাকা, ২৫০ টাঁকা হইতে ২ টাঁকা, ২ টাক। হইতে ১৫৭ ঢাকা এব" 

১৫০ টাকা হইতে ১ টাকাধ আসিলে চাহিদাও যথাক্রমে বাঁডিয! ৭, ১০, ১৫ এবং 
২৫ কুইণ্টালে দ্রীভাইনে | বিভিন্ন দামে সবিষাব তৈলেব চাহিদাব পবিমাণ-নির্দেশক 
৫, ৭) ১০) ১৫ এবং ২৫ স'যোগ কবিলে যে 191)! বেখাটি পাওয়া যাষ তাহাকেই 

(বাজাবেব ) চাহিদা-বেখা (10607800 001৬০) বল! হয। বেখাটি ধামদিক 

হইতে ডানদিকে নামিয! গিযাছে। ইহার দ্বাব! বুঝানো হইয়াছে যে দাম কমিলেই 
চাহিদা বাডে এবং দাম বাঁডিলেই চাহিদা! কমে। 

চাহিদার সূত্র € 7,৪৬৮ 0£ 1001778770) দেখা গেল, অন্যান্ত বিষয় 

দাম ও চাহিদার. অপবিবতিত থাকিলে দাম ঘত কম হইবে লোকে তত বেশী 
ধ্যে সম্পর্ককেই জিনিস কিনিবে , পক্ষান্তবে দাম যত বেশী হইবে লোকে জিনিস 

টাহিদাব হত্রবলে তত কম কিনিবে। দাম ও চাহিদার মধ্যে এই ষে সম্পর্ক 
ইহাকেই চাহিদার স্যত্র (1:8৬ 0৫ 10617870 ) বল! হয়। 

এখন প্রশ্ন হইল, চাহিদার এই স্ুত্রের পশ্চাতে কোন্ কোন্ এক্তি কার্য 
চাহিদার সুত্রে পশ্চাতে কবে-__ অর্থাৎ দাম বাঁডিলে লোকে কম জিনিস ব1 দাম 

কোন্ কোন্ শক্তি কমিলে অধিক জিনিস ক্রয় করিতে চাহে কেন? অন্ভাবে 

কা করে £ প্রশ্ন করা যায়, চাহিদারেখ। নিমনগতিসম্পন্ন ( ৫0%/8:৫- 

৪1091728 ) হয় কেন ? 



১১২ অর্থবিগ্ভার ভূমিক। 

এই প্রশ্নের উত্তর মিলে ক্রমহাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির (1১6 7.9 ০2 
[012010151717)6 108181081 0011 ) মধ্যে । প্রতোক লোক যতই অধিক পরিমাণে 

কোন জিনিস পাইতে থাকে, এ জিনিসের জন্য তাহার আকাংক্ষা 
একউবাখ্াু। হাম ততই কমিতে থাকে । অর্থাৎ, প্াস্তিক উপযোগ (7245870] 

0001] ) কমিয়া যাইতে থাকে । অপরদিকে দাম দিতে হইলে 

ত্যাগন্বীকার করিতে হয়। অর্থাৎ টাকাকডির পরিমাণ কমিয়। যাওয়ায় লোকে অস্থৃবিধা 
বোধ করে। স্থতরা লোক ততটাই ত্যাগ স্বীকার করিতে, ততটা অস্থবিধা বোধ 
করিতে রাজী থাকে যতট। পরিমাণ প্রান্তিক উপযোগ সে কোন দ্রব্য হইতে ভোগ 
করিতে পারে। শ্তরা" দ্বাম কমিলে লোকে বেশী পরিমাণ জিনিসপত্র কুয় করিবে 
আর দাম বেশী হইলে লোকে কম জিনিসপত্র ক্রয় করিবে । 

প্রান্তিক উপযোগের উল্লেখ সরাসরি না করিয়াও উপরি-উক্ত প্রশ্নটির উত্তর 
অন্যভাবে দেওয়। যায়। দাম পরিবর্তনের ফলে লোকের চাহিদ। দুইটি বিষয়ের ছার। 

প্রভাবিত হয়: (১) আয়-প্রভাব (117007705 চ.:6০০৮), এবং 

বিকগ বাখা! (২) পরিবর্তন-প্রভাব (90501606108 775০6 )। কোন 

জিনিসের দাম কমিলে ক্রেতার আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়1 ধরিয়! লওয় যায়। কারণ, 
পৃবেব তুলনায় কম ব্যয় করিয়া! পৃবের পরিমাণ করবা ক্রয় কর! সম্ভৰ 

*। আাধপ্রভাব হয়। যেমন, কোন বাক্তি পূর্বে ২ টাকা কিলোগ্রাম দামে 
১ কিলোগ্রাম মাছ ক্রর করিত | ধর] যাঁউক যে, মাছের দাম কমিয়। ১ টাকাকিলোগ্রাম 
হইল। পূর্বের পরিমাণ মাছ ক্রয় করিয়াও তাহার হাতে এখন ১ টাক। থাকিয়। 
যায়। এই অতিরিক্ত টাকার একাংশ সে অধিক মাছ ক্রয়ে বার করিতে পারে বলিয়। 
মাছের ক্রয়ের পরিমাণ বুদ্ধি পায়। অপরপক্ষে কোন জিনিসেব দাম বৃদ্ধি পাইলে 
কেতার আয় হাস পাইয়াছে বপিয়া ধরিতে হয় এব" এ জিনিসের ক্রয়ের পরিমাণ 
কমিয়। যায়। ইহাকে আয়-গ্রভাব (117০00)6 7.০) বল! হয়। 

আয়-প্রভাবের আর একটি দিক আছে। দাঁমহাস আযনবৃদ্ধির সামিল বলিয়। উহার 
ফলে নৃতন নৃতন ক্রেত। বাজারে আসিয়। জুটে ।১ ফলে সামগ্রিক 

নি চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে দাম বৃদ্ধি পাইলে 
পূর্বের ক্রেতাদের অনেকেই এ দ্রব্য ক্রয় করিতে সমর্থ হয় ন|। 

ফলে সামগ্রিক চাহিধার পরিমাণ হাস পায়। 
দ্বিতীয়ত, কোন জিনিসের দাম ত্রাস পাইলে লোকে অপেক্ষারুত অধিক দামের 

অন্যান্য ভ্রবোর পরিবর্তে এ জিনিস অধিক মাত্রায় ক্রয় করিতে থাকে , আবার কোন 
জিনিসের দাম বৃদ্ধি পাইলে এঁ দ্রব্যের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত কম 

২। পবিবর্তন-প্রভাব দ্বামের অন্য জিনিস অধিক মাত্রায় ক্রয় করিবে। যেমন, মাছের 
টিনার মাংসের দাম কমিলে অনেকে অধিক পরিমাণে মাংস ক্রয় করিবে আবার 

» 609 ₹818016ড 0: 606 19৯ ০ 0০0 7210 8109108 0970900. 0012099 1:00 6116 
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মাংসের দাম বৃদ্ধি পাইলে অনেকে মাছের দিকে ঝুঁকিবে । স্থৃতরাং কোন জিনিসের দাম 
কমিয়৷ বা বাড়িয়া গেলে উহার ক্রয়ের পরিমাণ বাড়িবে কিংবা 

ডে কমিবে। ইহাকে পরিবর্তন-প্রভাব (98705000650 78০০: ) 

জারির ্ি বলা হয়। আয়-প্রভাব ও পরিবর্তন-প্রভাবকে মিলাইয়া অনেক 
সময় দাম-প্রভাব ( চ1০6 7:2০) আখ্যা দেওয়া হয়। স্থৃতরাং 

এককথায় বল! যায়, চাহিদী1-রেখ। উপর হইতে নিচে নামিয়া আসে দাম-প্রভাবের জন্য | 

চাহ্দার নিয়মের একটি ব্যতিক্রম : আয়-প্রভাব এবং পরিবর্তন-প্রভাবের 
সাহায্যে মাত্র নিম্নগতিসম্পন্ন চাহিদা-রেখার স্ত্রেরই (00৬725/81:0-91019175 
৫2108190 ০2152 ) ব্যাখ্যা করা যায় না, এ স্ত্রের একটি উল্লেখযোগ্য বাতিক্রমেরও 
ব্যাখ্যা দেওযা যষায়। কতকগুলি বিশেষ ধরনের দ্রব্য আছে যাহার্দের দামি বাভিলে 
দ্রব্যের ক্রয বাড়িয়া যায় এবং দাম হাস পাইলে দ্রব্যের ক্রয় কমিয়া যায়। এই 
জ্রব্যগুলি “বিশেষ ধরনের নিকষ্ট দ্রব্য (৪. 50901811017 ০৫ 19710 £9005 )। 

ইহাদের “গিফেন ভ্রব্য* (01867; £০০5) বলিয়া অভিহিত করা হয়, কারণ 
উনবিংশ শতাব্দীতে স্তর রবার্ট গিফেন (5£. 1২0০6 0102 ) প্রথম এই ধরনের 

দ্রব্যের কথ! উল্লেখ করেন। ১৮৪৫ সালে আয়ারল্যাণ্ডে ছুভিক্ষের 
হিরন! সময় দেখ! যায় যে দরিদ্র শ্রেণীর লোক আলুর দাম বাড়িয়। যাওয়া 
সত্বেও অন্যান্ত দ্রব্যের ক্রয় কমাইয়৷ দিয় আলু ক্রয়ের পরিমাণ বাড়াইয়! দেয়। 
ইহার কারণ দূরিব্র পরিবার সম্তা দামের আলুর সাহায্যেই থাগ্ছাত্রব্যের অভাব পুরণ 
করিত-_অধিক মুল্যের খাস্ঘদ্রব্য সামান্যই ক্রয় করিতে সমর্থ হইত। এখন আলুর 
দাম বাড়িয়া যাওয়ায় অন্যান্য ভ্রব্য হইতে টাকা সরাইয়। আনিয়। আলু ক্রর করিতে 
বাধ্য হইল। ইহা ব্যতীত অন্যান্ দ্রব্যের ঘাটতি পূরণের জন্য আলু অধিক পরিমাণে 
ক্রয় করিতে থাকিল, কারণ আলুর দাম বাড়া সত্বেও অন্যান্য দ্রব্যের তুলনায় উহার 
দ্বাম কম। দরিদ্র পরিবারের ক্ষেত্রে চাউল আটা প্রভৃতি সন্ত। যূল্যের খাগ্ত্রব্যের ক্রয় 

ব্যাপারে এ একই ঘটন। ঘটিতে দেখা যায়__-অর্থাৎ ইহাদের দাম বাড়িলে ক্রয় বুদ্ধি আর 

দ্বাম কমিলে ক্রয় হাস পায় । অন্যভাবে বলা যায়, এই সকল ত্রব্যের ক্ষেত্রে আয়-প্রভাব 
বিশেষভাবে খণাত্মক (0890০) হয় । সাধারণত কোন দ্রব্যের দাম কমিলে ধনাত্মক 

(99910৩ ) আয়-গ্রভাব ও পরিবর্তন-প্রভাবের ফলে উহার ক্রয় বৃদ্ধি পায়, অপরপক্ষে 

দাম বাড়িলে উহার ক্রয় হ্রাস পায়। কিন্তু উপরি-উক্ত বিশেষ ধরনের নিকৃষ্ট দ্রব্যের 

ক্ষেত্রে পরিবর্তন-প্রভাব ধনাত্মক হইলেও আয়ম-প্রভাব অধিক মাত্রায় খণাস্মক হওয়ায় 

উহাদের দাম কমিলে উহাদের ক্রয় হ্রাস পায়, আর দাম বাড়িলে ক্রয় বৃদ্ধি পায়। 
চাহিদার সূত্রের কতকগুলি অনুমান : এখানে পুনরুল্পেখ কর! প্রয়োজন 

ষেদাম ছাড়া অন্যান্ত কারণেও চাহিদার পরিমাণে পরিবর্তন হইতে পারে। যেষন, 
বোকের আয়ের পরিবর্তন, লোকের রুচির পরিবর্তন, অন্যান্য জিনিসের দামের 
পরিবর্তন, নূতন পরিবর্ত-দ্রব্যের আবির্ভাব, ক্বনসংখ্যার পরিবর্তন প্রভৃতির ফলেও 
চাহিদার পরিমাণ পরিবতিত হইতে পারে। কিন্তু আমরা যখন চাহিদার স্থত্রের 

৯৮ [00128. ] 
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কথ। বলি তখন এইগুলি স্থির থাকে বলিয়! ধরিয়৷ লইয়! দামের সহিত চাহিদার 
সম্পর্ক নির্ধারণ করি এনং দেখিতে পাই যে দাম বাঁডিলে চাহিদার পরিমাণ কমে 
আর দাম কমিলে চাহিদার পরিমাণ বাড়ে। 

চাহিদার সুত্রের অন্যান্য ব্যতিক্রম (063 [5০219010105 60 01১6 148৬ 

০£ 19079: ) : চাহিদার ত্র সাধারণ ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইলেও কতকগুলি বিষয়েব 

বেলায় উহার ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে । প্রথমত, অনেক দ্রবোর বেলায় দাম বাডিলেই 
উহাদের চাহিদা! বাড়িয়া যায়--যেমন, দামী হালফ্যাসানের পোশাক, দামী গাভী, 
১। দাম বাড়লে. হীবক প্রভৃতির ক্ষেত্রে দাম বৃদ্ধি পাইলে চাহিদাও বৃদ্ধি পাইতে 
বাহাড়মবরপূর্ণ ভোগের পারে। ইহার কারণ হইল যে যাহার। এগুলি ব্যবহার কবে 
১ বান্ধপাইতে তাহার! বন্ুমূল্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া বাহ্থাডম্বর প্রদর্শন করিতে চায় 

এবং মনে কবে ইহাব দ্বার। তাহাদের মর্ধাদ। বৃদ্ধি পায়। মাকিন 

অর্থবিষ্ঠাবিদ থরস্টিন ভেবলেন (11150156610 6০1০7) এইরূপ ভোগকে 

'বাহ্যাডদ্বরপূর্ণ ভোগ? (50109910710005 ০0189170101 ) আখা। দ্দিরাছেন |১ 

দ্বিতীয়ত, ক্রেতারা যদি মনে করে যে ভবিষাতে কোন জিনিসের দাম আবও 
২। ভবিষৎ দামবৃদ্ধিব বাঁড়িমা যাইবে তাহা হইলে দামরদ্ধি সত্বেও চাহিদা বাড়িয়া 
অনুমানের ফলে চাহিদা! যাতে পারে । যেমন, শেয়াবেব দাম বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে একপ 
রি পারে ধারণ! জন্মাইতে পারে যে ভবিযাতে উচ্গাব দাম আবও বুদ্ধি 
পাইবে) ফলে উহার চাহিদা বৃদ্ধি পাইতে পারে। 

তৃতীয়ত, বেশীর ভাগ লোক চালডাঁল তৈল প্রড়তি অত্যাবস্তাকীয় ভ্রব্যের দাম 
কিছুটা বৃদ্ধি পাইলেও উহাদের ক্রয় কমায় না, অথব! দাম কমিলেও উহাদেব ক্রয় 
বাডায় না। দরি্র শ্রেণী তাহাদের ব্যয়ের অধিকাংশ চালডাল প্রভৃতি অত্যাবশ্তকীয় 
ত্রব্যের উপর ব্যয় করে, অন্যান্য অধিক দামের খাস্চদ্রব্য ক্রর করিতে অল্পই ব্যয় করে। 
ও। অত্যাবগ্তকীযধ এখন চালডাল প্রভৃতির দাম বাডিয়া গেলে অন্যান্থ খাগ্ব্রব্যের 
ড্রবাদির চাহিদা ক্রয় কমাইয়] দিতে হয়। কিন্ত সংগে সংগে অন্যান্য খাগ্ধদ্রব্যের 
রং ঘাটতি অধিক পরিমাণে চালডাল প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত স্বপ্ন দামের 

খাগ্চন্রব্যের ভোগের দ্বারা পূরণ করিবার চেষ্টা হয়। স্থৃতরাং 
দামৃদ্ধির ফলে গিফেন-নির্দেশিত নিকষ ভ্রবোর ন্যায় (১১৩ পৃষ্ঠা) সংশিষ্ট ভ্রব্যের 
চাহিদা বাড়িয়া যাইতে পারে। 

মুল্যে আগাতঅসামগত্যতা (75915002 ০ ৬৪106 ) : 
যূল্যতত্বের আলোচনায় ছুইটি প্রাথমিক প্রশ্ন হইল: (ক) লোকে জিনিসপত্রের জন্য 
রী দাম দিতে রাজী থাকে কেন, এবং (থ) তাহাদিগকে জিনিসপত্রের 

প্রাথমিক প্রশ্ন ১ এই দুইটি প্রশ্নের সহিত জডিত 
আছে র একটি প্রাথমিক সমস্যা বলা 

আপাতঅসামগ্র্ততা ( সিনা ৬৪186 )। সি | সি 

১, গ্রন্থথানির নাষ 776 11801 0 06 26588507488 1 ১৮৯৯ সালে প্রথম প্রকাশিত। 
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সমস্যাটির আলোচন। প্রথম প্রশ্নটির উত্তর হইতে স্থুরু করা যাইতে পারে। 
উত্তর হইল যে লোকে জিনিসপত্রের জন্য দাম দিতে রাজী থাকে উহাদের উপযোগ 
বা অভাবমোচনের ক্ষমতার জন্য । উহা হইতে স্বাভাবিকভাবেই এই সিদ্ধান্তে 
আমিতে হয় ষে, যে-দ্রবোর যত বেশী উপযোগ থাকিবে বাজারে উহার দাম বা মৃল্যও 
তত বেশী হইবে। কিন্তু অনেক স্থলে কার্ধক্ষেত্রে বিপরীত ব্যাপারই ঘটিতে দেখা 
যায়। জলের উপযোগ ব1 অভাবযোচনের ক্ষমতা স্বর্ণেব উপযোগ অপেক্ষা অনেক 

বেশী কিন্তু বাজারে জলের বিশেষ কোন দাম নাই-ন্বর্ণেরই আছে। ন্বর্ণের দাম 
আবার শুধু জল নহে, অন্ান্ত অনেক অধিক উপযোগসম্পন্ন 

১৯৮১ দ্রব্য অপেক্ষ। বেশী। স্বতরাং উপযোগ অধিক হইলেই যে 
টি [হাকে দাম বেশী হইবে এমন কোন কথ। নাই, অপেক্ষাকৃত অল্প 

উপযোগসম্পন্ন হইলেও দ্রব্যের দাম অধিক হইতে পারে। 
ইহাকেই বলা হয় যূল্যের আপাতঅসাম্রস্ততা। এই আপাতঅসামঞ্গন্ততার মোটামুটি 
ব্যাখ্যা পাওয়া যায় দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তরেব মধ্যে-_অর্থাৎ লোককে জিনিসপত্রের জন্য 
দাম দিতে হয় কেন, তাহার ব্যাখ্যাব মধ্যে । 

আযাডাম স্মিথই প্রথম মূল্যের আপাতঅসামপ্রস্ততা এই মোটামুটি ব্যাখা। 
প্রদান করেন। তিনি ব্যবহার-মূল্য ( ৮৪10০-1-098 ) এবং বিনিময়-মূল্যের 

(%৪106-10-5%01381)85 ) মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন ষে জলের 

ন্যায় দ্রব্যের ব্যবহার-যূল্য অধিক হইলেও উহাদের বিনিময়- 
515 মূল্য নাই, কারণ চাহিদার তুলনায় উহার অপ্রচুর নহে। 

অপরপক্ষে স্বর্ণ চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর বলিয়! উহার উপযোগ 
জল অপেক্ষা কম হইলেও বাজারে দাম অনেক বেশী। 

বলা হইয়াছে, এই ব্যাখ্যা মোটামুটি ব্যাখ্য। মাত্র । নন্দ ব্যাখ্য। পাওয়া যায় 
মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের পার্থক্যের ষধ্যে। জলের মোট উপযোগ 

অসীম কিন্ত প্রাস্তিক উপযোগ শূন্য । যতটা প্রয়োজন ততটা 
িনিরান! জল পাওয়ার পর আর এক একক (9:01 ) জল পাওয়ার জন্য 

আমরা মোটেই আগ্রহান্বিত হই না। সুতরাং বাজারে জলের কোন দামই নাই। 

অপরপক্ষে যথেষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ পাওয়ার পর আর এক তোল! ত্বর্ণের জন্য আমাদের 

আগ্রহ বিশেষ কমে না। ফলে স্বর্ণের উপযোগ বা ব্যবহার-মূল্য কম হইলেও 
বাজারে দাম অনেক বেশী। 

স্বোগান্ন (58015 ) : সাধারণ ভাষায় যোগান শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত 

হয়। অনেক সময়ই যোগান বলিতে সমগ্র মজুত মালকে (9:০০. 11380 ) 

।বুঝায়। আবার কোন নিদিষ্ট সময়ে যে-পরিমাণ ত্রব্য উৎপন্ন হয় তাহাকে 

যোগানের সজ্জা. বুঝাইবার জন্ত যোগান শবটি ব্যবহার করা হয়। অর্থবি্যায় 
অবশ্ঠ যোগান শবটি নির্দিষ্ট অর্থেই ব্যবহৃত হয়। কোন 

নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন দামে যে-পরিমাপ ভ্রব্য বাজারে বিক্রয়ের জন্ক আসে 



১১৬ অর্থবিষ্ভার ভূমিক। 

তাহাকেই অর্থবিদ্যা় যোগান বল! হয়। দাম-নিরপেক্ষ চাহিদ। বলিয়া যেমন কিছু 
নাই, তেমনি বাজার-দামের সহিত সম্পর্কচ্যুত যোগান বলিয়াও কিছু নাই। 
অর্থাৎ, অর্থবিদ্যা় যোগান বলিতে মোট মজুত মালকে ন! বুঝাইয়। নিদি্ সময়ে ও 
নিদি্& দামে যতটা পরিমাণ বিক্রেতারা বাজারে বিক্রয়ের জন্য ছাঁড়িতে ইচ্ছুক 

তাহাকেই বুঝায়। 
যোগানের সৃত্র (1,9% ০£ 94015): চাঙ্দির মত যোগানেরও একটি 

সাধারণ স্ত্রের কথ! উল্লেখ কর| যায়। চাহিদার মত যে।গানের পরিমাণও দ্াম- 
দাম ও যোগানের . পরিবর্তনের সংগে সংগে পরিবতিত হয়। তবে এই পরিবতন 
মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পই চাহিদার পরিবঙনের ঠিক বিপরীত । দাম কমিলে চাহি্দ। বাড়ে 
যোগাণের সুত্র নামে কিন্ত যোগান কমে, দাম বাড়িলে চাহিদা কমে কিন্ত যোগান 
বটি বাড়ে। অর্থাৎ, দাম ও চাহিদার পরিবর্তনের মধ্যে সম্পর্ক 

বিপরীতমুখী (17,56750 ), কিন্তু দ্াম ও যোগানের পরিবর্তনের মধ্যে সম্পক প্রত্যক্ষ 
(105০) । দাম ও যোগানের এই প্রত্যক্ষ সম্পর্কেই যোগানের হ্থত্র (19৬ 0৫ 
১8715 ) বল] হয়। 

যোগ্ান-সৃচী : আবার চাহিদা-্চীর (70807804 3০8৪0৮16) মত 
যোগান-স্থচীও (9815 5০1১90416) প্রণয়ন করা যাইতে পারে। বিভিন্ন 
দামে প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতার! যে-বিভিন্ন পরিমাণ দ্রব্য যোগান দিতে ইচ্ছুক থাকে 
তাহার তালিকাকেই যোগান-সুচী বল! হয়। নিম্নে একটি কাল্পনিক যোগান-স্থচী 
দেওয়া হইল। 

যোগান-সুচী 
প্রতি কিলোগ্রাম সরিষার তৈলের দাম | সরিষার ০ যোগানের পরিমাণ _ 

৩ টাকা ১৫ কুই্টাল 
' ৫০ » ১৩ 

২ » ১৪ 4 

১৫০ ৯ টি 

১ ৪ ্ 

যোগান-দীম : স্চীটি হইতে দেখা যাইতেছে যে অধিক দ্ামেই বিক্রেতারা 
অধিক পরিমাণ দ্রব্য যোগান দিতে প্রস্তত থাকে । যে-বিশেষ দামে তাহার। বিশেষ 
পরিমাণ দ্রব্য যোগান দিতে প্রস্তুত থাকে তাহাকে উহার যোগান-্দাম (94215 

2106 ) বলা হয়।১৯ ৩ টাক! যোগান-্দামে বিক্রেতারা ১৫ কুইণ্টাল সরবরাহ 

১, “তু 0009 ৬৮ 1010 5 £1592, ৫097615 ০০1৫ 0৩ 90001160 ( ০: 70:90588 ) 

981160৪০001 0109 01 62৬6 50800 39512508 : 7060701569 :4%6588%5 
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করিবে, কিন্তু '২'৫* টাক1 যোগান-দামে ১৩ কুইণ্টাল যোগান দিবে। এইভাবে 
দাম যত কমিতে থাকে যোগানের পরিমাণ ততই হাস পায় এবং দাম যত বৃদ্ধি পায় 
যোগানের পরিমাণও তত বৃদ্ধি পায়। চাহিদাব বেলায় যেমন চাহিদা-স্চীর ভিত্তিতে 
চাহিদা-রেখা (1021208700 08:৬০ ) অংকন করা যায় তেমনি যোগানের বেলাতেও 
যোগান-স্থচীকে ভিত্তি করিয়া যোগান-রেখা (30991 047৮2 ) অংকন করিতে 
পারা যায়। নিয়ে একটি কাল্পনিক যোগান-রেখা অ.কন কর! হইল। 

ণঁ ০ 

সরিষার তৈলের যোগানের পরিমাণ (কুইন 

উপরের" রেখাচিত্র পূর্বের মতই 0% (উল্ল্ব) অক্ষে দাম এবং ০% 
('অন্ভূমিক ) অক্ষে যোগানের পরিমাণ ধরা হইয়াছে। 55. রেখাটি হইল যোগান- 

রেখা। ইহার সাহায্যে দেখানে। হইতেছে যে বিভিন্ন দামে নিলা রখাৰ আকুতি কি কি পরিমাণ জবয বাজারে বিকয়ার্থে যোগান দেওয়া হইবে । 
দেখা যাইতেছে, যোগান-রেখাটি বামদিক হইতে ডানদিকে ঢালু হইয়া উপরের দিকে 
উঠিয় গিয়াছে। যোগান-রেখার এই আকৃতি ছার! যোগানের সাধারণ ত্র যেদাম 
বেশী হইলে যোগান অধিক হইবে আ'র দাম কম হইলে যোগান কম হইবে তাহা 
বুঝানো হইতেছে । 

যোঁগানের সুত্র অর্থাৎ দাম বাডিলে যোগান বাডে এবং দাম কমিলে যোগান 
কমে এই সাধারণ সুত্রের মূলে রহিয়াছে সংশিষ্ট প্রবযের উৎপাদন-ব্যয়। প্রত্যেক 

প্রতিষ্ঠান চায় মুনাফাকে সর্বাধিক করিতে এবং সেই উদ্দেশ্তেই চা ার্ষঃর উৎপাদনের পরিমাণ স্থির করে। এই মুনাফা নির্ভর করে চুইটি 
উৎপাদন-বায় জিনিসের উপর : (ক) প্রব্যের দাম, এবং (খ) রবের উৎপাদন- 

ব্যয়। আমরা পরে আলোচনা করিয়া দেখিব ষে গ্রত্যেকটি 
প্রতিষ্ঠানের মুনাফ। সর্বাধিক হয় সেই পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিলে যেখানে 
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প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক আম্ব (102181791 25৮2158 )১ এবং প্রান্তিক ব্যয় (10081817721 

০05 )২ প্রম্পরের সমান হয়। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানবিশেষের 
প্রান্তিক আয় ও দ্রনোর এক এককের মূল্য সমান হয়, কারণ বাজারের নিদিষ্ট 
দামে প্রতিষ্ঠান কমবেণী দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে । স্থৃতরাং প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষা 
বাজার-দাম বেশী হইলে প্রতিষ্ঠানের পক্ষে উৎপাদন বুদ্ধি করা লাভজনক হয়। 
অপরপক্ষে বাজার-দাম হাস পাইলে প্রতিষ্ঠঠন উৎপাদন হ্রাস করিয়। প্রান্তিক ব্যয় হাস 
করিতে চেষ্টা করে। উপরস্ত, একটি স্তরের পর উৎপাদনপ্রদ্ধির সংগে সংগে প্রান্তিক 
উৎপাদন-ব্যয় বুদ্ধি পায়। সুতরাং এ স্তরের পর মাত্র বাজার-দাম বৃদ্ধি পাইলে 
িল্লের অন্তভূক্তি প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে উৎপাদন বৃদ্ধি কর] লাভজনক হয়। 

যোগানের সূত্রের কতিপয় ব্যতিক্রম (90109 [75০01961018 £0 11১6 

[১ 9£ 5810015 ) : যোগানের স্তরের বর্ণন। প্রসংগে বল। হইয়াছে যে “সাধারণত; 
ন্যাকা দাম বুদ্ধি পাইলে যোগান বুদ্ধি পায় এবং দাম হ্বাস পাইলে যোগান 
ক্ষেত্রেই কাফকর, তাস পায়। এই “সাধারণত” এব্দটির তাৎপর্য আছে। উহা 
সকল ক্ষেত্রে নহে দ্বারা বুঝায় যে অনেক ক্ষেত্রে দামের হাসরৃদ্ধি সত্বেও যোগানের 

হ্বাসবৃদ্ধি হয় না, এমনকি অনেক সময় দেখ| যায় যে দাম বৃদ্ধি 
পাওয়ার ফলে যোগান হাস পাইয়াছে। 

এমন অনেক বস আছে যাহার পরিমাণ নিদিষ্ট এবং দাম উঠানামার ফলে 

তাহাদের যোগানের কোন পরিবর্তন হয় না। প্রখ্যাত শিল্পী-অংকিত দুর্লভ চিত্রের 
যোগানের পরিমাণ দামের ত্বাসবুদ্ধির দ্বারা পরিবতিত হয় না। 

মা *** আবার এমন অনেক শিল্পী এবং ব্যবসায়ী আছেন ধাহারা আয় 
হাঁ পাইলেও পূর্বের মতই আপন কর্তব্য সম্পাদন করিয়া চলেন, 

কারণ কার্ষের যূল্য অপেক্ষা কার্ষের প্রতিই তাহাদের আসক্তি অধিক। এইরপ স্থির বা 
নিদিষ্ট (16. ) যোগানের ক্ষেত্রে যোগান-রেখ। উল্লম্ব ( ৮21:0০91 ) হয় এবং নিম্ন 

হইতে উপরের দিকে সরলভাবে উঠিয্ন। যায়। পার্থব্তাঁ পৃষ্ঠার রেখাচিত্র হইতে নিদিষ্ট 
যোগানের যোগাঁন-রেখার আকার বুঝা যাইবে । 

১. কোন প্রতিষ্ঠান এক একক অতিরিক্ত দ্রবা বিক্রয় কবিয়! ষে-অতিরিক্ত আয় করে তাহাকে প্রান্তিক 
আয় বলে (72089517091 2901100 1) 00 9360 1050)00 70910161116 17000 59111170 %00. 0:60 ৪016 

0 ৪০০৫৪ )। যেমন, ৫ টাকা দামে ১০ একক দ্রব্য বিত্রয় হইলে মোট আয় হয় ৫ টাকা । যখন ১১টি 

দ্রবা বিক্রয় করা হয় তখন যদি প্রতিটির দীম ৪ টাঁ. ৭৫ প. করিল হয় তাহা হইলে মোট বিক্র্ললন্ধ আয় হইবে 
৫২ টা. ১৫ প.। এক্ষেত্রে প্রান্তিক আয় (1708:51708] [90009 )__অর্থাৎ একাদশ একক দ্রব্টটি হইতে 

আয় হইল (৫২ টা. ২৫ প.- ৫* টা. )২ টা. ২৫ প.। 

২, কোন প্রতিষ্ঠান এক একক অতিরিক্ত ব' প্রান্তিক দ্রব্য উৎপাদন করিলে যে-অতিরিক্ত ব্যয় হয়, 
তাহাকে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় বলে (0081810%] 903% 35 109 ০০3৮ 0£70:00901778 & 21097817081 

8)1% ০1 ৪ 277)%8 10:0600) | যেমন, ১৭ একক দ্রবে।র মোট উৎপাদন-ব্যয় যদি ১০ টাকা হয় এবং 

১১ একক দ্রব্যের উৎপাদন-বায় ঘি ১১১ টাকা হয় তাহা হইলে প্রাস্তিক উৎপাদন-ব্যয় হইল (১১১ টাকা 
"১০ টাকা" ) ১১ টাকা । 



মোট চাহিদা! ও মোট যোগান ১১৯ 

যোগানের স্থত্রের অন্ত প্রকার ব্যতিক্রম হইতে পারে। শ্রমের ক্ষেত্রে অনেক সময় 
দেখা যায় যে প্ররৃত মজুরি (7521 72853) বৃদ্ধি করার ফলে শ্রমের যোগানের 

পরিম[ণ হাস পাইয়াছে।১ অর্থাৎ, মজুরি বৃদ্ধি হওয়ার ফলে শ্রমিক পূর্বাপেক্ষা কম সময় 
শ্রম করিতে রাজী থাকে ; ইহা ব্যতীত সংসারের ব্যয়-সংকুলানের জন্য শ্রমিকের স্ত্রী 
পুত্র বা বৃদ্ধ পিতামাতাকে চাকরি করিতে হয় না। এইরূপ হইবার কারণ হইল যে 
যতক্ষণ পর্যস্ত আয় স্বল্প থাকে 

ততক্ষণ পর্যস্ত ব্যয়-সংকুলানের 7 5 

জন্য অধিক পরিশ্রম করিতে হয়, টিটিরারার 
এমনকি পরিজনবর্গকেও কিছু 
কিছু আর করিতে হয়। কিন্তু (0 | 
প্রকূত মজুরি ব্দ্ধি করা হইলে (৬ ?' দি 
শ্রমিক বিশ্রাম ও অবসরের ৰ ৰ 
প্রতি অধিক মাত্রার আকষ্ট হয় । | 

বিষয়টির আর একটু বিস্তৃত রিনার! নি 

আলোচন। প্রয়োজন । মন্ত্ররি ও | 

পরিবর্তনের ছুইটি প্রভাব পরিমাণ 
রহিয়াছে : (১) পরিবতন-প্রভাব (550600100 ০%০০৮), এবং (২) আয়-প্রভাব 

(177001716 2০0) । যখন মজুরির হার বৃদ্ধি পায় তখন শ্রমিকের নিকট প্রতি 

ঘণ্টা কাজের মূল্য বাড়িয়! যায়। এই অবস্থায় এক ঘণ্টা অবসর ভোগ করার অর্থ অধিক 
আয়ের স্থুযোগ ছাঁড়িয়! দেওয়।| সুতরাং শ্রমিক অবসর ভোগের পরিবর্তে অতিরিক্ত ' 
শ্রমের দিকেই ঝুকে । ইহাকে 'মন্তুরি বৃদ্ধির পরিবতন-প্রভাব' বল। হয়। অপরদিকে 
মজুরির হার বৃদ্ধি পাইলে শ্রমিকের অবস্থা পূর্বের তুলনায় ভাল হয়। এক্ষেত্রে অধিক 
জিনিসপত্র ভোগ করিবার আকাংক্ষার সংগে সংগে অধিক অবসর ভোগ করিবার 
দিকেও ঝৌক দেখা যায়। মজুরি বৃদ্ধির ফলে অবসরভোগের এই অধিক প্রবণতাকে 
“মজুরি বৃদ্ধির আয়-প্রভাব” (1100209 5০৮ 0 ৮782 130:5895 ) বল! হয়।২ 

হৃতরাং মন্রি বৃদ্ধির ফলে শ্রমের যোগান্ কি হইবে তাহা নির্ভর করে দুইটি বিপরীতমুখী 
প্রভাব--পরিবর্তন-প্রভাব ও আয়-প্রভাবের উপর। নিয়ের 

মের যোগান-র+ রেখাচিত্রটিতে প্রথম প্রথম শ্রমের মুল্য-_অর্থাৎ মজুরির হার বৃদ্ধি 
পাওয়ার ফলে যোগান-রেখা ডানদিকে ঢালু হইয়! উঠিয়াছে। ইহার অর্থ হইল 
প্রথমদিকে মজুরি বৃদ্ধির পরিবর্তন-প্রভাব আয়-প্রভাব অপেক্ষা অধিক পক্তিশালী । 
তারপর একট। স্তরের পরে শ্রমযূলা বৃদ্ধি করার ফলে শ্রমের যোগানের পরিমাণ 
কমিয়া গিয়াছে এবং যোগান-রেখা! ডানদিকে ঢালু হইয়া না উঠিয়া বামদিকে বাঁকিয়। 

১. শ্রমের যোগানের পরিমাণ বলিতে শ্রমিক কত ঘণ্টা কাজ করে তাহাকেই বুঝায় । 
২, 0155 170002006 95906 01 9 9929 170018586 18 0651)90 85 169 697009703 6০ 1200886 30৬, 

8591 17009 5100 819 %০ 51010. 10029 1019690700006 161901:9,% 93802061902 
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গিয়াছে । ইহার ব্যাখ্যা হইল যে এখন পরিবর্তন-প্রভাবের তুলনায় আয়-গ্রভাৰ 
অধিক শক্তিশালী । 

রেখাচিত্রটিতে 953 হইল শ্রমের যোগান-রেখা। প্রথমদ্দিকে শ্রমের যুল্যা-_ 
অর্থাৎ মজুরি যত বৃদ্ধি করা হয় শ্রমের যোগানের পরিমাণ তত বৃদ্ধি পায়। যখন 
দাম ০1০, যোগানের পরিমাণ হয় তখন 001 যোগানের পরিমাণের এই বুদ্ধি 1, বিন্দু 
পর্যস্ত চলিতে থাকে । কিন্ত 1, 

বিন্দুর পর যোগান-রেখা বামর্দিকে 
বাঁকিয়া গিয়াছে। ইহার অর্থ £ 
হইল, 1, বিন্দুর পর মজুরি বুদ্ধি 
করা হইলে শ্রমিকের শ্রম রি 7 

করিবার ইচ্ছা কমিয়। গিয়। 
অবসরভোগের আকাংক্ষা বাডিয়। 
যায়। সতরাং মন্জুরি বৃদ্ধির ফলে 
শ্রমের যোগানের পরিমাণ আর । $ ৪ ্ 
বৃদ্ধি না পাইয়া কমিয়াই যায়। পরিমাণ 

উদ্দাহরণন্বরূপ, শ্রমের যূল্য যখন 
বৃদ্ধি পাইয়া 0121 হয় তখন শ্রমের যোগানের পরিমাণ হাস পাইয়া 005 হয়। 

চাহিদা ও হোগান্েল ভ্ডান্রাম্ ( দণ81116াহা। 0£ 
[067081)0 2100 90]0]]% ) : চাহিদা ও যোগান সম্পর্কে আরও বিশদ 

আলোচনার পূর্বে দেখা যাউক যে ইহাদের প্রভাবে কিভাবে প্রতিযোগিতামূলক দাম 
নির্ধারিত হয়। চাহিদার সুত্র অনুসারে অন্যান্য বিষয় অপরিবতিত থাকিয়া দাম বৃদ্ধি 
পাইলে চাহিদার পরিমাণ হাস পায়, আর দাম হ্রাস পাইলে চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি 
পায়। অপরদিকে যোগানের সুত্র অনুসারে দাম বৃদ্ধি পাইলে যোগান বৃদ্ধি পায়, আর 
দাম হাস পাইলে যোগান হাস পায়। দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদা ও যোগানের 

পরিমাণের এই বিপরীতমুখী গতি একস্থানে আসিয়া পরস্পরের 
ই সহিত সমান হইতে দেখ! যায়। যে-দামে এইরূপ ঘটে তাহাকে 

ভারসাম্য দাম (70811101010, 1106) এবং এ দামে ষে- 
পরিমাণ ব্রব্য ক্রয়বিক্রয় হয় তাহাকে ভারসাম্য পরিমাণ ( ছ.001110101 210000 ) 
বলা হয়। 

চাহিদা ও যোগানের কাল্পনিক স্থচী দুইটি পাশাপাশি সাজাইয়! গ্রতিযোগিতা- 
মূলক দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহা ব্যাখ্য। কর! হইল। 

পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠার তালিকা হইতে দেখাধায় যে দামবৃদ্ধির সংগে সংগে চাহিদার পরিমাণ 
কমিতেছে এবং যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। দাম যখন প্রতি কিলোগ্রাম 
২ টাকা তখন চাহিদ1 ও যোগানের পরিমাণ উভয়ই ১* কুইপ্টাল। যে-দকল ক্রেতা 

,এ দ্বামে যতটা ক্রয় করিতে চায় তাহারা ততটা! ক্রয় করিতে পারে এবং যে-সকল 



মোট চাহিদা ও মোট যোগান ১২১ 

সরিষার তৈলের | প্রতি কিলোগ্রাম সরিষার | সরিষার তৈলের | 
চাহিদার পরিমাণ তৈলের দাম যোগানের পরিমাণ 

৫ কুইণ্টাল ৩ টাকা ১৫ কুইন্টাল 
প. ২৫০ ১৩ » 

১৬ ৯ ২ রি ১৩ 

১৫ রঃ ১৫০ ৭ ডি 

২৫ ৭, ১ রঃ ৪. 

বিক্রেতা এ দামে যতট। বিক্রয় কবিতে চায় তাহারা ততটা বিক্রয় করিতে পারে।১ 
স্তরাং এই উদ্দাহরণে ২ টাক। হইল ভারসামা দাম । 

এখন দাম যদি ২ টাকা ন]| হইয়া ২'৫০ টাকা হয় তাহ হইলে বিকেতারা ১৩ 
কুইণ্টাল বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক থাকিবে কিন্তু ক্রেতার। মাত্র ৭ কুইণ্টাল ক্রয় করিতে 
রাজী থাকিবে। অর্থাৎ, চাহিদ্রার তুলনায় যোগানের পরিমাণ বেশী হইবে এবং 
বিক্রেতারা যতটা বিক্রয় করিতে চায় ততটা বিক্রয় করিতে পারিবে না । এই অবস্থায় 
বিক্রেতার! দাম কমাইয়া/বিক্রয়ের পরিমাণ বাডাইবার চেষ্টা করিতে বাধ্য হইবে । দাম 
কমিবার ফলে চাহিদার পরিমাণ বাঁড়িবে কিন্তু যোগানের পরিমাণ কমিয়! যাইবে । 
ফলে দাম আবার ২ টাকায় আসিয়া স্থির হইবে । অপরদিকে দাম কমিয়া ২ টাকা 
হইতে ১৫০ টাঁক] হইলে চাহিদার পরিমাণ বাডিয়া ১৫ কুইণ্টাল হইবে কিন্ত যোগানের 
পরিমাণ কমিয়া ৭ কুইণ্টালে দঈাডাইবে । যোগানের তুলনায় চাহিদার পরিমাণ অধিক 
হওয়ায় অনেক ক্রেতার ক্রয় করিবার আকাংক্ষ! পূরণ হইবে না। ইহারা অধিক দাম 
দিতে প্রস্তত থাকিবে । ফলে ভ্রবোর দাম বৃদ্ধি পাইবে এবং শেষ পর্বস্ত দাম ২ টাকায় 
আসিয়। স্থির হইবে । 

দাম যখন ২ টাকা তখন দ্রাম পরিবঙনের কোন প্রবণতা দেখা যায় না, কারণ 
এ দামে ক্রেতার! যতটা ক্রয় করিতে চায় ততটাই ক্রয় করিতে পারে এবং এ দামে 
ভারসাম্য দাম বলা বিক্রেতারা যতটা বিক্রয় করিতে চায় ততটা বিক্রয় করিতে পারে। 
হয় কেন এই দ্বামকে ভারসাম্য দাম বল! হয় এইজন্য যে, এ দামে চাহিদার 
প্রভাব এবং যোগানের প্রভাবের মধ্যে সমতার স্যষ্টি হয়। 

বিষয়টিকে চাহিদ্। ও যোগান রেখার (10921002150 2100. ০1915 00:59 ) 

সাহায্যে বুঝাইবার জন্য পরবর্তী পৃষ্ঠায় রেখাচিত্রটি অংকন করা যাইতে পারে। 
১, আমাদের উদ্বাহরণে মাত্র ১* কুইপ্টাল তৈলের কথা৷ ধর! হইয়াছে বলিধাই অনুধাবনে একটু 

অন্ুবিধা হইতে পারে । মোট চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ ১* কুইন্টাল ন! হইয়া যদি ১০ হাজার 

কুইপ্টাল হয় তবে অনুধাবনে মোটেই অন্ুবিধ! হইবে না। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একজন ক্রেতা ব৷ 
বিক্রেতা ১* হাজার কুইন্টাল সরিষার তৈলের সামান্য অংশ মাত্র ক্রয় বা বিক্রয় করে। সুতরাং দাম 
প্রভাবান্ষিত করিবার ক্ষমত! কাহারও নাই। প্রত্যেকে এ ভারসামা দামে ইচ্ছামত ক্রয় বা বিক্র্ন করিতে 
পারে নাত্র। 



১২২ অর্থবিগ্ভার ভূমিকা 

11) হইল পূর্বোক্ত চাহিদ|-রেখা $ উহার গতি নিয়মুখী। 95১ হইল যোগান-' 
রেখা ; উহা! উর্ধবগামীঁ। উহার পরস্পরকে ৫ বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। 08 
ভারসাম্য দাম পরিমাপ করিতেছে । অর্থাৎ, 071 দামে চাহিদা! ও যোগান পরস্পরের 

সমান (00 পরিম্মণ ) হইবে । য় 
দাম যদি বাড়িয়া 075 হয় তল 
তবে চাহিদার পরিমাণ কমির] 1. 
014-এ আসিয়া ফাভাইবে , কিন্ত 
যোগানের "পরিমাণ হইবে ০0?" নু ০ 
পরিমাণ। যোগানের পরিমাণ | ৮ 
চাহিদার পরিমাণ অপেক্ষা £। 

অধিক হওয়ায় বিক্রেতাদের মধ্যে 
গ্রতিযোগিত। আবার দামকে 74777776272 শস 

0/2$-এ লইয়া আসিবে। 
অপরদিকে দাম যদি কমিয়া 07 

হয় তাহা হইলে চাহিদার পরিমাণ হইবে 08 কিন্ত যোগানের পরিমাণ হইবে 0%। 
চাহিদার পরিমাণ যোগানের পরিমাণ অপেক্ষা! অধিক হওয়াপ্ দাম আবার ০73-এ 

আসিয়া দাড়াইবে | 
চাহিদা ও যোগানের তিনটি সরল নীতি : প্রতিযোগিতামূলক দাম-নির্ধারণ 

বাপারে চাহিদা! ও যোগানের ক্রিয়াকে সংক্ষেপে এইভাবে বিবৃত করা যায় : 

(১) কোন বিশেষ দামে চাহিদা যোগান অপেক্ষা অধিক হইলে এ দাম বাভিতে 
থাকিবে । কিন্ত যোগান চাহিদা! অপেক্ষা অধিক হইলে এ দাম কমার দিকে ঝেৌঁক 
দেখা দিবে। 

(২) দাম কমিলে চাহিদার পরিমাণ বাডে কিন্তু যোগানের পরিমাণ কমে, 
অপরদিকে দাম বাঁডিলে চাহিদার পরিমাণ কমে কিন্তু যোগানের পরিমাণ বাডে। 

(৩) এইভাবে দাম এমন একটা স্তরে আসিয়! দ্রাভার যেখানে চাহিদা ও যোগানের 
পরিমাণ পরস্পরের লমান হয় ।১ 

চাহিদা শু আোগানেল্স পলিহর্ভন্ন (01520086511) 106002170 
2710 50115 ) : চাহিদা ও ষোগানের পরিবর্তন বলিতে 'দামের পরিবঙনের ফলে 
চাহিদাও যোগানেব চাহিদা বা যোগানের পরিমাণের পরিবর্তনকে বুঝায় না। দাম 
পরিবর্তন এবং ব্যতীত লোকের আয়, রুচি প্রভৃতির পরিবর্তনের ফলেও চাহিদার 
সাবচ2৮ হ্বাসবৃদ্ধি হইতে পারে। এইরূপ হইলে পূর্বের দামে লোকে 

জিনিসপত্র কমবেশী ক্রয় করিবে। অস্থ্রূপভাবে দামের পরিবর্তন 
বাতীত উৎপাদন-ব্যয় প্রভৃতির পরিবর্তনের ফলে যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি হইতে পারে। 
এরূপ হইলে পূর্বের দ্বামেই বিক্রেতারা কমবেশী যোগান দিবে । কোনগ্রকার সংশয় 

১, 17910091070 2 10677807075 9. 1111 
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যাহাতে ন। থাকে তাহার জন্য “চাহিদ। বা যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি” ( 0০০:589০ ০: 
1806856 11) 02009190 01 94015 ) বাক্যাংশটি চাহিদ1া ও যোগানের এইবপ 

পরিবর্তনকে বুঝাইবার জন্য ব্যবহার করা সমীচীন এবং চাহিদা! ও ঘোগানের উপর 
দামের পরিবতনের প্রভাবকে বুঝাইবার জন্য “চাহিদ্বা বা যোগ(নের পরিমাণের হ্বাসবৃদ্ধি 
(060728.56 ০01 11)015292 11) 052 21001) 06122218060 0: 50001160 ) 

কথাটি ব্যবহার করা উচিত ।১ এখন দেখা যাঁউক, কি কি কারণে চাহিদ বা যোগানের 

পরিবতন হয়। 
চাহিদার পরিবর্তনের কারণ € 088525 0% 031)8171565 1) [108089120 ) : 

নিয়লিখিত কারণে চাহিদার পরিবর্তন ঘটিতে পারে : 

(১) আয়ের পরিবর্তন: ক্রেতাদের আয় বাভিয়া বা কমিয়। গেলে লোকের 
চাহিদা বাড়িয়া বা কমিরা যায়, কারণ আয়ের এছি বা হাসের ফলে তাহাদের ব্যয় 
করিবার ক্ষমত। বৃদ্ধি ব -স পায়।২ 

(২) লোকের রুচি স্বশাব ও ফ্যাসানের পরিবঙন : মোটরগাড়ীর প্রতি আকর্ষণ 

গদ্ধি পাইলে ঘোড়ার গাড়ীর চাহিদা কমিবে, বিডির পরিবে সিগারেট খাওয়ার 
অভ্যাস হইলে বিড়ির চাহিদ1 কমিয়া সিগারেটের চাহিদ বাভিগ্না যাইবে । 

(৩) জনসংখ্যার পরিবর্তন : জনসংখ্যার পরিবর্তনের ফলেও চাহিদা পরিবতিত 
ইঘ। পূর্ব-পাকিন্তান (বঙমান বাংলাদেশ) হইতে বভ লোকের আগমনের 
পশ্চিমবংগে বাড়ীঘর, জমিজমার চাহিদ। বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

(৪) আয়ের বন্টনের পরিবর্তন : জাতীয় আগ্নের বণ্টন-পদ্ধতি পরিবতিত 
হউলেও চাহিদা পরিবতিত হয়। যেমন, ধনীর তুলনায় দরিদ্রের আয় বৃদ্ধি পাইলে 
দরিদ্রের ভোগ্যদ্রব্যের চাহির্দ। এদ্ধি পাইবে । 

(৫) অন্যান্য দ্রবোর দাম বিশেষত ঘনিষ্ঠ পরিধ--দ্রব্যের দামের পরিবর্তন : 
অন্যান্য দ্রবোর দামেব পরিৰতনের ফলেও চাহিদার পরিবন ঘটে-_যেমন, ট্রামের 
ভাড়া বাড়িয়া গেলে লোকে বাসে বেশী চডিবে, চাউলের দাম বুদ্ধি পাইলে আটার 
বাবহার বুদ্ধি পাইবে, ইত্যাদ্দি। 

(৬) অঙ্পূরক দ্রব্যের দামের পরিবর্তন : অন্তপুরক দ্রব্যের দাম চাহিদাকে 
প্রভাবাপ্বিত করে । গাড়ীর দাম কমিয়। যাওয়ায় গাড়ীর ক্রয় বাডিয! গেলে পেটল ৭9 
গাড়ীর টায়ারের চাহি! বাড়িয়া যাইবে । 

যোগানের পরিবর্তনের কারণ € 0৪0395 0£ 01১37065512. 9819015 ) : 

নিয়লিখিত কারণে যোগানও পরিবতিত হইতে পারে : 
(১) উৎপাদকের নিজন্ব উৎপন্ন দ্রব্যের অন্ত ভোগের আকাংক্ষার পরিবর্তন £ 

যদি দুগ্ধ সরবরাহকারীদের ছৃ্ধপানের আকাংক্ষা। কমিয়। যায় তাহ। হইলে দুগ্ধের যোগান 
১০ সাধারণত এইঞজপ পরিবর্তনকে চাহিদার 'স্থিডিস্থাপকতা” বলা হয়। পরে আমরা স্থিতিস্থা পকতা 
শব্দটিই ববহার করিব। 

২, আয়ের পরিবর্তনজনিত চাহিদার পরিবর্তনকে আয্মানুগ স্থিতিস্থাপকতাও (10001209-9185610165 ) 
ৰল! হুর । 
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'কিছুট বৃদ্ধি পাইতে পারে। কৃষকের! যদি উৎপন্ন তরিতরকারি নিজেরা কম ভোগ 

করিয়! বাজারে বিক্রয় করিতে চায় তবে যোগান স্বাভাবিকভাবেই বাড়িয়া যাইবে। 
(২) উৎপাদন-ব্যয়ের পরিবর্তন : উৎপাদন-ব্যয়ের হ্বাসবৃদ্ধির ফলে যোগানের 

বৃদ্ধি ও হাস ঘটিতে পারে। উদ্দাহরণনম্বরূপ, ছুষ্চের উৎপাদন-ব্যয় কমিয়া৷ গেলে 
পূর্বের দামেই এখন অধিক ছুগ্ধ যোগান দেওয়া হইবে। শিক্পগত কলাকৌশলের 
উন্নতি, উৎপাদনের উপাদানসমূহের যূল্যহাস প্রভৃতির ফলে উৎপাদন-ব্যয় কমিয়া 
যাইতে পারে । 

(৩) আবহাওয়ার প্রভাব : কৃষিজ দ্রব্যের বেলায় যোগান আবহাওয়ার উপর 
অনেকখানি নির্ভরশীল। যেমন, আমাদের দেশে সময়মত উপযুক্ত পরিমাণে বৃষ্টিপাত 

হইলে শস্তের যোগান বাড়িবে, আবার অনারষ্টি বা অতিষ্টিতে শস্য নষ্ট হইলে উহার 
যোগান কমিয়। যাইবে। 

(৪) করের প্রভাব : পরিশেষে আছে করের প্রভাব। কোন ভ্রব্যের উপর কর 
খার্য করিলে উহার দাম পৃদ্ধি এব যোগান হাস উভযেরই সম্ভাবন। থাকে । 

চাহিদা বা যোগানের পরিবগনের ফলে চাহিদা বা! যোগান রেখার স্থান 

চাহিদা পরিবর্তনেব . পরিবতিত হয়। নিয্লের রেখাচিত্রটিতে যোগান স্থির থাকিয়া 
কলে চাহিদারেখাব চাহিদার হাসনদ্ধি হইলে যে-অবস্থা দাড়ায় তাহা দেখানো! 
্বা্িপরিবর্তন হইল । 

পূর্বের ন্যায় চাহিদার অবস্থা )1) রেখার দ্বার! বুঝানে] হইয়াছে । এই চাহিদা- 
রেখা হইতে দেখা যায় যে ০0 যখন দাম তখন ০3 পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় হয়। 
এখন রুচি বা অভ্যাস অথব]1 আয়বৃদ্ধির জন্য চাহিদা! বৃদ্ধি পাইলে চাহিদা-রেখ। 
ডানদিকে সরিয়া যাইবে । চিত্রে & রেখাকে 7051): বলিয়া ধরা হইয়াছে। এই নৃতন 
চাহিদা-রেখা হইতে বুঝা যায় 
ষে পূর্বের দামে এখন ক্রেতারা 
অপেক্ষাকত অধিক দ্রব্য ক্রয় 

করিতে ইচ্ছুক। পূর্বে তাহারা 

যোগান 55 
পরিবর্তনের পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় . 

ফলে যোগান- করিতে ইচ্ছুক 
রেখারস্থান ছিল। চাহিদা 
পরিবর্ত. বুদ্ধির পর ০ 

এশা 
কোন কারণে চাহিদা কমিয়া পর্রমাখ 
যায় তাহ! হইলে চাহিদা-রেখা বামদিকে সরিয়। আসিবে ৷ রেখাচিত্রে 10919 রেখ৷ 
দ্বার উহা! দেখানে। হইয়াছে। এখন ক্রেতার! পূর্বের দামে অপেক্ষাকৃত কম ভ্রব্য 
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ক্রয় করিতে ইচ্ছুক থাকিবে । ০% দামে পূর্বের 00 পরিমাণ দ্রব্যের পরিবর্তে ক্রেতার! 
005 পরিমাণ দ্বা ক্রয় করিতে রাজী থাকিবে । 

অন্রূপভাবে যোগানের পরিবর্তন হইলে যোগান-রেখার পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়। 
পূর্বের যোগানের অবস্থা! 95 রেখার দ্বার বুঝানো হইয়াছে । এখন উৎপাদদন- 

ব্যয় হাস পাওয়ায় যোগান বৃদ্ধি রি 
পাইয়াছে বলিয়। ধরা যাউক। 
এই অবস্থায় যোগান-রেখা 
সম্পুর্ণ ডানদিকে সরিয়া! আসিবে। 
5852 রেখার দ্বার1ইহা৷ বুঝানো 
হইয়াছে । এই নূতন যোগান- 
রেখা হইতে দেখ। যায়, 
পূর্বতন দামে বিক্রেতারা এখন 
অপেক্ষাকৃত অধিক যোগান 

দিতে ইচ্ছুক | পূর্বে ০42 দামে ্ 

বিক্রেতারা 00 পরিমাণ দ্রব্য 
যোগান দিত, যোগানবৃদ্ধির 
দরুন 0 দামে 002 পরিমাণ দ্রব্য যোগান দিণে। অপরপক্ষে কোন কারণে, 
যোগানেব হাস হইলে যোগান-রেখা বমদিকে সনিয়া আমিবে। 5:51 রেখার 
দ্বারা এই অবস্থা বুঝানো হইয়াছে। পূর্বের দামে এখন অপেক্ষাক্ুত কম যোগান 
হইবে। উপরের রেখাচিত্রে দেখ! যায় ০০ দামে পূর্বের যোগান 00 কমিয্না 00£ 
পরিমাণে দাডাইবে । 
চাতিদা ও যোগানের এখন দেখা যাউক, চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তনের 

পরিবর্তনের ফলে ফলে ভারসাম্য দাম ও ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণের অবস্থা কি দীভায়। 
উনি রি পৃষ্ঠার রেখাচিত্রটির সাহায্যে ইহা ব্যাখ্যা কর ষাইতে 

ধরা যাউক, যোগান সমান রহিয়াছে এব" চাহিদ] বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই 
অবস্থায় পূর্বতন যোগান-রেখা 55 নূতন চাহিদা-রেখ! 1):1)4-কে 7 বিন্দুতে ছেদ 
করিবে। ইহার ছার] বুঝানে৷ হইতেছে যে পূর্বতন ভারসাম্য দাম 0 পরিবতিত 
হইয়া নৃতন ভারসাম্য দাম 075 হইবে এবং যোগানের পরিমাণ 00 হইতে বাড়িয়া 
00+-এ দাড়াইবে। এখন ধরা যাউক, চাহিদ। সমান রহিয়াছে এবং যোগান বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। এই অবস্থায় পূর্বতন চাহিদ।-রেখ। 101) নূতন ঘোগান-রেখা 535$-কে 
1 বিন্দুতে ছেদন করিবে। ফলে নৃতন ভারসাম্য দাম হইবে 021 আবার 
চাহিদা! ও যোগান উভয়ের পরিবততন হইতে পারে। ধরা যাউক যে চাহিদা! ও যোগান 
উভয়েরই বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। এই অবস্থায় নৃতন চাহিদা-রেখা 101)3 নৃতন যোগান- 
রেখা $555-কে এ বিন্দুতে ছেদ করিবে । নূতন ভারসাম্য দাম হইবে 0৪ এবং 
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৬ 2 :% ধু এর. 
ৃ পরিমাণ 

ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণ হইবে 0021 এখানে দেখ। যাইতেছে, দাম ও ক্রয়বিক্রয়ের 
পরিমাণ উভয়ই বুদ্ধি পাইয়াছে। 

যখন চাহিদা ৪ যোগান পবিবতিত হয তখন দাম পদ্ধি পাইবে কি হাস পাইবে 
দামের উপর চাহিদা ও তাহা নির্ভৰ কবে চাহিদা ও যোগানেব পরিবর্তনেব মাত্রার 
যোগান উভযেব উপর। যদ্দি চাহিদাব তুলনান যোগানেব পবিবঙ্$ন অধিক হয় 
পরিবর্তনেব প্রভাব তবে দাম পূর্বাপেক্ষা কম থাকে, আর বখন যোগানের তুলনায 
চাহিদার পবিবর্তন বেশী হয় তখন দাম পূর্বাপেক্ষা অধিক হয়। 

হক্ষিগুসাব 
বাজারে ক্রয়বিক্রয়-ব)বস্থা প্রতিবিশ্বিত হয চাহিদা ও যোগানেখ মব্যে । চাহি বলিতে বিশেষ দামে 

চাহিদার পবিমাণ বুখায়। চাহিদার সহিত দামেব সম্পর্ককে চাহিদাব হুত্র বলা হয। চাহিদা-স্ুচী ও 
চাহিদা-বেখার মাধ্যমেও হিদাব হুত্রেব বাখা। কবা হয। চাহিদাব শত্রের পশ্চাতে কার্য করে 

দাম-প্রভাব | 

চাহিদার ম্তাষ যোগানেব পুত্র, সুচী ও বেখা আছে । 
চাহিদা ও যোগানেব ভাবসামোর ফলে দাম নির্ধাবিত হয। চাহিদ্। ও যোগানের পরিবর্তন ঘটিলে 

দামও পরিবতিত হয়। 

1. [501811) 0৪ 19 0£ 0020%1)0, 196 979 0059 950/07৪ 12301) 02091139 60০ 19 

01 0012980.0 ? 

[ চাহিদার শৃত্রের ব্যাখা কব । এই শ্ুত্রের পশ্চাতে কোন্ কোন্ শক্তি কাধ করে? ] 

[ইংগিত : দাম ও চাহিদাব মধো সম্পর্ককেই চাহিদ্দাব সুত্র বলে। অর্থাৎ, দাম কমিলে চাহিদার 
পরিষাণ বাড়ে এবং দ্বাম বাড়িলে চাহিদার পরিমাণ কমে_ ইহাই চাহিদার মুত্র । একটি ব্যাখ্যা অনুসাবে 
চাহিদার শৃত্রের পশ্চাতে কাধ করে প্রান্তিক উপযোগ হাঁস। বিপরীত ব্যাথ্য। অনুসারে ইহার মূলে আছে_ 
১। আয়-প্রভাব এবং ২। পরিবর্তন-প্রভাব । চাহিদাব সুত্র বিশেবভাবে অনুমানসিদ্ধ । **" এবং 
১১১০১২, ১১৩-১৪ পৃষ্টা ] 



মোট চাহিদা! ও মোট যোগান ১২৭ 

9,90০ স1)) 09 0৩:0100 10£ & 00709109016) 21001099303 911090) 1১3 702309 19118, 40 

011916 &1) 95000819103 60 619 18০ 2 

৷ দাম কমিলে চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় কেন বুঝাইয়। বল। এই গুত্রের কোন বাতিএম আছে কি ।] 

( ১১১-১৩ পৃ্। ) 

9. 1007 00993 60 10000221001 ৮00. 001৬0 ১1095 ৫0৬18 /%10. 

72018100 1) 10) 5010) 09393 6159 091709150. 0050 72095 51779 21010. 

| সাধারণ ঞ্েত্রে চাহিদা-রেখা নিচে নাগিয়। আনে কেন? কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে দ্রবোর চাহিদা-দেথ| 
শাবার উতর্বমুখীই বা কেন হয়? | ( ১১১-১৩১ ১১৪"পৃষ্ঠ।) 

4. 1596 513 600 068910010781505 01 01)0110111 001091)0 ১ 14101811) ৮1001010100 9£ 

১09 00691120110%1865 9০01 00))51001 60 190 01১ 20036 11701901910, 

| ব্যক্তিবিশেষের চাহিদার নির্ধারক কি কি? ইহাদের নধো কোন্টিকে তোমার সবাপেক্ষা গুরুতপূর্ণ 
বলিয়া মনে হয় তাহা! ব্যাখ্য' কারয়া দেখাও । ] ( ১০৭-০৮ পৃষ্ঠা) 

5. 11286 010 8100 0100১ 01] 10109 &200 ৬০011118001 00১00006101) 01 01)0 10110%1)0 ? 

(৫) " 40. 1700৫0৭9110. 001000100. 03৭00001700 029 ০০0১1016101) ০1 91011019 6০ 9100911) 

8100775817590. ; 

(৯) 4 1] 20 0910%100. 99378121716 600 00001610009 01 ১0101) %0 16210%11) 01013970690 ; 

(6) 4 2159 20 0210191)0. %00. 210. 00091 11১0 11 ৪1001 ; 

(2) 4. 0159 20. 0.8209)0. 28190. 81), 0009] 91] 11) 30100101. 

| দাম ও উৎপাদনের পধিমাণেব উপগ নিয়লিখিত পবিবর্তনগুলিব প্রভাব কি হইতে পারে ? 
(ক) যোগান অপরিবঠিত থাকিয়। যদি চাহিদা বুদ্ধি পায়, 
(খ) যোগান অপরিবতিত থাকিয়! যদি চাহিদা হাস পায়; 
(গ) চাহিদ! যতটা বৃদ্ধি পাইল যোগান ঘি ঠিক ততটাই বৃদ্ধি পায়, 

(ঘ) চাহি যতটা বৃদ্ধি পাহল যোশান যি ঠিক ততটাই হাস পায় । | (১২২-২৬ পৃষ্ট। ) 

6. নু০দ 070 91011119102 19109 এ1]] 010001)69 10) 8 00006000615 00702009616 72097796 

সা1918 6106:9 195 0101080 (1) 10) 001051)0, (11) 1) 917100019 ০0 (111) 10] 0061) 2 

[পুর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে যথন (ক) চাহিদা, খে) যোগান অথব! (গ) উভয়ই 

পরিবতিত হয়, তখন ভাবসাম) দান কিভাবে পরিবতিত হয় তাহ দেখাও । | ( ১২২-২৬ পৃষ্টা) 



ভোতগর আচরণতত্ত 
7002২ 08 9019101755২ 377 5৬70] 

৫ চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ধারণ। 
€00806727 07 হ74০71077 05 101৬410) 

মৌলিক ধারণা হিসাবে ভোক্তার আচরণের ব্যাখ্যা পূর্বেই করা হইয়াছে 
(১৯ পৃষ্ঠা)। এখন দাম-নির্ধারণ তত্বের প্রসংগে ইহাঁব বিশদ ব্যাখ্যা করা 
হইতেছে। 

ভোক্তার আচরণ প্রতিফলিত হয় বিতিন্ন দ্রবোধ চাহিদ'্ঘ। হৃতর।ং “ভোক্তার 
ৃ . আচরণতত্ব'কে (1700 01 000501067 7321)951002 ) 

বিটি তিধা চাঠ্দাতত্বও (1605 ০৫ [00]78170 ) বলা যায়। বস্তত, 

পূর্বে ইহা এই নামেই অঠিহিত হইত। 
ভোক্তার ভারসাম্য: এই তত্বের বিশ্লেষণে অন্তত তিনটি দিকের 

আলোচনা করিতে হয়: (ক) চাহিদ্াৰ প্রকৃতি, (খ) চাহিদার বৈশিষ্ট্য, এবং 

(গ) চাহিদার ভিত্তি। ইহার মধ্যে চাহিদার প্রকৃতি সন্বন্ধে 
এই তেব তিনটি দি” মোটামুটি আলোচনা পূর্ববর্তী অধ্যাযে করা হইয়াছে। দেখা 
গিয়াছে যে, চাহিদার মূলে আছে ত্রব্যাদির জন্য ভোক্তার আকাংক্ষা। ভোক্ত। তাহার 
সীমাবদ্ধ আয়কে একপভাবে বণ্টন করিতে চেষ্টা করে যে, তাহার পরিতৃপ্তি যেন 

সর্বাধিক হয়| যেখানে তাহার পরিতৃপ্ত সর্বাধিক হয় সেখানেই 
টানি সে ভারসাম্য অবস্থার পৌছার | অর্থাৎ, সেই অবস্থ। হইতে 

সে আর বিচ্যুত হইতে চায় না। প্রাচীন তত্ব অন্থসারে নিদিষ্ট 
আয়সম্পন্ন ভোক্তা! বিভিন্ন দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ সমান সমান করিবার প্রচেষ্টার 
মাধ্যমেই এই ভারসাম্য ব। সর্বাধিক পরিতৃপ্বির অবস্থার পৌছায়। 
আধুনিক মত অনুসারে ভোক্তা বিভিন্ন ভ্রব্যের প্রতি তাহার আকর্ষণ বা. 

পছন্দের বিচার করিয়াই এই প্রচেষ্টায় অগ্রসর হয় এবং বিভিন্ন দ্রব্যের প্রতি তাহার 
আকর্ষণ বা গছন্দের মূলে থাকে পারিপাশ্লিক সামাজিক অবস্থা। আহার-বাসস্থান, 
পোশাকপরিচ্ছদ্বের ন্যায় মানুষের কতকগুলি প্রাথমিক অভাব আছে। কিন্ত এই 
সকল অভাবের অধিকাংশেরই পরিতৃপ্থি বিভিন্ন প্রকার ভ্রব্য হইতে সম্ভব। স্থৃতরাং 

ভোক্তা কোন্ বিশেষ ভ্রব্যটি পছন্দ করিবে, তাহা নির্ভর 
খ। আধুনিক তব করে পারিপাশ্বিক সামাজিক অবস্থার উপর। যেমন, ভোক্তার 

সমাজে যদি সকালে জলখাবার হিসাবে দেশী খাবারের পরিবতে পাঁউরুটি-মাখনের 
চলন হইয়া থাকে, তবে সে পাউরুট-মাখনই পছন্দ করিবে। ছ্িতীয়ত, ভোক্তা 

তাহার সমাজের অন্তান্ত সকলের ভোগ-পদ্ধতির (686৮0 06 00109010010) ) 

সহিত সর্বদাই তুলন। করিয়া থাকে । ফলে তাহার আকাংক্ষ! ও ব্যয়ের পরিমাণ দিন 

১২৮ 



চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ধারণ। ১২৯ 

দিন বাড়িতেই থাকে । তৃতীয়ত, এ কারণেই আবার আয় হ্রাস পাইলেও সহসা সে 
ব্যয়হাস করিতে সমর্থ হয় না। স্থৃতরাং মাত্র বর্তমানের সীমাবদ্ধ আয় নহে, অতীত 
আয় দ্বারাও মে ভোগ্যপণ্য ক্রয় ব্যাপারে অনেকাংশে পরিচালিত হয়। 

এই প্রাচীন ও আধুনিক উভয় তত্বেই ভোক্তার আচরণ ব1 চাহিদার কয়েকটি 
প্রতিপাদ্য বিষয়ের সন্ধান পাওয়] যায়-_যথা, চাহিদা সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের দাম, সম্পকিত 

দ্রবাসমূহের দাম, আয় রুচি-পছন্দ ইত্যার্দির উপর নির্তরশীল। 
ভোক্তাব আচবণতন্ব ব' দ্বিতীয়ত, এই সকল বিষয়ের দূরুনই চাহিরদার প্রকৃতিতে 
915 সি সংকোচন- প্রসারণশীলতা বা স্থিতিগ্কাপকতা! (618500165 ) লক্ষ্য 

করা যাম। তৃতীমত, চাহিদার ভিত্তিতে রহিয়াছে সীমাবদ্ধ 
আয়সম্পন্ন ভোক্তার পবিত্ৃপ্থিকে সর্বাধিক করিনার € চেষ্ট। | প্রথম বিষয়টির আলোচন। 
পূববরতা অধ্যাষেই কর! গইগাছে। বহমান ও পববর্তা অধ্যায়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
বিষয়টির _অর্থাৎ চাহিদার বৈশিষ্ট্য ও ভিত্তির আলোচন। কবা হইতেছে । 

লাহিদাল্ল স্মিভিশ্থাপক্চতাা (10015500165 0£ 106122150 ) : 

চাহিদার বৈশিষ্ট্য হইল সংকোচন-প্রসারণশীলতা ব। পরিবর্তনশীলতা | পূর্ববর্তী অধ্যায়ে 
আমরা দেখিযনছি যে বিভিন্ন কারণে চাহিদার পরিব্তন ঘটিতে দেখা যায়__যথা, দামের , 
পরিবতন, আয়ের পরিবর্তন, আযেব বণ্টনে পরিবঠন, জনসংখ্যার পরিবর্তন, রুচি, 
স্বভাব ফ্যসানের পরিবঙন ইত্যাদি ( ১২২-২৩ পৃষ্ঠ। )। ইহাদের মধ্যে দাম-পরিবর্তনের 

ফলে চাহিদ্দার যে-পবিবত্ন ঘটে তাহাকে সাধারণত চাহিদার 
2955 স্থিতিস্থাপকতা! (০1751010 0£ 29:7810 ) বলা হয়। বর্তমানে 

অবশ্য আয়-পরিবঙনের জন্য চাত্দার যে-পরিবর্তন সংঘটিত হয় 
তাহাকেও স্থিতিষ্থাপকতা৷ বলিয়। অভিহিত কব। হয় এবং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য 
নির্দেশ করিবার জন্য দ্রাম-পরিবঙনজনিত চাহিদার পরিবর্তনকে চাহিদার যুল্যান্ছগ 

স্থিতিস্থাপকতা (76101০6-6195015165 06 10621108170 ) এবং 

চাহিদাব যূল্যান্ুগ,  আয়-পরিবর্তনজনিত চাহিদার পরিবর্তনকে চাহিদার আগ্নান্গ 
নি ্ রা করন স্থিতিস্থাপকতা (17500100-2185010105 ০£ [106178770 ) বল 

হয়। আবার সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের পরিবতে অন্য দ্রব্যের দাম- 
পরিবর্তনের ফলে চাহিদার যে-পরিবর্তনশীলংত! লক্ষ্য কর যায় তাহাকে চাহিদার ক্রম- 

স্থিতিস্বাপকতা (0000995-61856010165 0£ 1021028170 ) বলিয়! বর্ণনা করা হয় ' যাহ! 

হউক, চাহিদার স্থিতিস্বাপকতার এই প্রকারভেদ (৮81181100 ) সম্বন্ধে আলোচনা 
বর্তমানে স্থগিত রাখিয়া! সাধারণভাবে স্থিতিস্থাপকতার ব্যাখ্যা করা হইতেছে । আরও 
সুস্পষ্টভাবে বলিতে গেলে, দাম-পরিবর্তনজনিত চাহিদার যে-পরিবর্তন তাহাকেই 
চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলিয়া! ধরিয়া লইয়া আলোচনা! করা হইতেছে । অর্থাৎ, & 
চাহিদার মুল্যান্গ স্থিতিস্থাপকতার পর্যালোচনা! করা হইতেছে। 

সংজ্ঞা! £. দাম-পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিমাণ পরিবতিত হয় ; কিন্ত সকল 
দ্রব্যের ক্ষেজ্রে এই পরিবর্তন সমভাবে ঘটে না। এককপিছু (০: 826) দাম সাষান্ত 

৯ [ 0020. ] 



১৩০ অর্থবিদ্ভার ভূমিকা 

কমিলে বৈদ্যুতিক শক্তির চাহিদা ধেরূপ বৃদ্ধি পাইবে, অন্থরূপ ঘটিলে লবণের চাহিদ। বা 
চাউলের চাহিদার পরিমাণ সেরূপ বৃদ্ধি পাবে না। দাম-পরিবতনের ফলে চাহিদার 
পরিবর্তনের এই যে পরিমাণ ইহাকেই চাহিদার মৃল্যান্থগ স্থিতিস্থাপকতা বলে। 
সংজ্ঞা দিয়! বলিতে গেলে, দামের পরিবর্তনে চাহিদ। যে-পরিমাণ সাড়। দেয় তাহাই 
চাহিদার যূল্যান্গগ স্থিতিস্কাপকতা।।১ 

অস্থিতিস্থাপক ও স্থিতিস্থাপক চাহিদা (17761595610 8190 15:19500 

[062178100 ) : দাম পরিবন্তিত হইলে যে-সকল দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণে সামান্য 
মাত্র পরিবর্তন ঘটে তাহাদিগকে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা (170615500 192108150 ) 
বলে। চাউল, লবণ, সাধারণ পোশাকপরিচ্ছদ ইত্যাদি ইহার উদাহরণ। অপরদিকে 
দামের সামান্য পরিবর্তন ঘটিলেই যে-সকল দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ বিশেষ পরিবতিত 
হয় তাহাদিগকে স্থিতিস্থাপক চাহিদা (71296516792 ) বলে। মোটরগাডীঃ 

রেডিও-সেট, ফাউণ্টেন-পেন প্রভৃতি বিলাসদ্রব্যের চাহিদা এই শ্রেণীতুক্ত। 
স্থিতিস্াপকতার পরিমীপ : কোন দ্রব্যের দাম পরিবতিত হইলে এ দ্রব্যের 

চাহি কি পরিমাণে সাডা দেয় 'তাহা গাণিতিক পদ্ধতিতৈ হিসাব করিয়। নিদিষ্টভাবে 
বল! যায়। এই পদ্ধতিতে দ্রব্যটির চাহিদার পরিমাণের শতকরা পরিবত্তনকে দামের 

. পরিমাণের শতকরা পরিবর্তন দিয়া ভাগ করিলেই ব্রব্যটির মূল্যান্থগ স্থিতিস্বাপকতার 
্ 2109-2185010165 06 061187)0 ) অবস্থা বুঝা যাইবে । সংক্ষেপে বিষয়টিকে 

এইভাবে দেখানো যায় £ সিরাত চা 
হদার ৭ শতকর। রবঙতন। 

টার াগহারতা দামের শতকর। পরিবর্তন 
এইভাবে হিসাবের ফল ১-এর অধিক হইলে এঁ স্থিতিস্থাপকতাকে এককের 

অধিক (02016 01280 05 ) এবং এ চাহিদাকে স্িতিস্থাপক চাহিদা (6185016 

0০10920 ) বল! হয়। হিসাবের ফল ১-এর সমান হইলে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা 
এককের সমান (00121 0 2165 01 0116 618501০1চ ) বলিয়া অভিহিত হয়। 

আবার উহা যদি ১-এর কম হয় তাহ! হইলে স্থিতিস্থাপকত। এককের কম (1655 
00817) 2171 )। 

উপরি-উক্ত তিন প্রকারের স্থিতিস্থাপকতী৷ উদ্বাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যাইতে 
পারে। ধর! যাউক ষে প্রতি কিলোগ্রাম চা-এর দাম ১০ টাঁকা হইতে কমিয়া 
৯ টাকা হইল এবং ফলে চা-এর বিক্রয় ১০০* পাউণ্ড হইতে বাড়িয়া ১০২০ পাউগ্ডে 

দাড়াইল। এক্ষেত্রে চাহিদার সিতিস্থাপকতা-১২:+:৪। 

চাহিদার স্থিতিস্থাপকত। $, কারণ চা-এর দাম কমিয়াছে শতকরা ১০ ভাগ 
কিন্তু বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকর! ২ ভাগ। স্থিতিস্থাপকতা৷ ১-এর 

১, ৭106 298000515350895 01 609 ৫0%00365 867050068 ০1 ০5 ৪০০৫ 36০ 8 0109788 12 
ঠ8& ০৮. 0220৩, 2৪ 081190 609 1506 66565068 0 ৫57025100 ৫০02 ০৮ 20520 
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কম হওয়ায় এই উদ্দাহরণে চা-এর চাহিদা অস্থিতিস্থাপক। এখন ধরা যাউক 
যে কোন এক ধরনের ফাউণ্টেন-পেনের প্রতিটির দাম ২০ টাকা হইতে কমিয়া 

১৯ টাকায় নামিয়| আসায় চাহিদার পরিমাণ ১০,০০০ হইতে বাডিয়। ১২,০০০ হইল। 

এই উদাহরণে চাহিদার স্বিতিস্থাপকতা-১.:,-, ৯২০৯৪ । চাহিদার পরিমাণে 
চং 

শতকরা বৃদ্ধি হইয়াছে ২* ভাগ আর দামহাসের শতকরা ভাগ হইল ৫ ভাগ। 
সুতরাং চাহিদার স্থিতিস্বাপকতা৷ ১-এর অধিক হওয়ায় এই উদ্াহরণে ফাউণ্টেন-পেনের 
চাহিদা হইল স্থিতিস্তাশক। আবার যর্দি আলুর দাম কুইপ্টাল প্রতি ১০* টাকা 
হইতে ৯৯ টাকায় হ্রাস পাওয়ার ফলে আলুব চাহিদার পরিমাণ ১০০০ কুইণ্টাল 
হইতে বাড়িয়া ১০১০ কুইণ্টাল হয় তবে এ দামে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা 

*-১+--১--১। অর্থাৎ, আলুর চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা৷ হইল ১-এর সমান। 
১১০০৩ ১০৩ 

এখানে দাগ ত্রাস পাইয়াছে শতকরা! ১ ভাগ এবং চাহিদার পরিমাণের বৃদ্ধিও 
হইয়াছে শতকরা ১ ভাগ। এক্ষেত্রে চাহিদার অবস্থা স্থিতিস্থাপক ও অস্থিতিস্থাপক 
চাহিদার মাঝামাঝি | 

সম্পূর্ণ অস্মিতিস্থাপক এবং পুর্ণ বা অসীম স্থিতিস্থাপক চাহিদ। 
€ 79516061501 17961716515 [106185610 21)0 171855610 10212098190) : 

স্থিতিস্বাপকতার দুইটি চরম অবস্থার কল্পনাও কর! যায়: (১) সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক 
চাহিদা এবং (২) পূর্ণ স্থিতিস্থাপক চাহিদা । সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক 

সাপ স্থতিাপক চাহিদার দারা বুঝায় যে দামের যে-কোন পরিবর্তন ঘটক না কেন 
চাহিদার পরিমাণে কোন পরিবঙনই ঘটে না। এরূপ সম্পূণ 

অস্থিতিস্থাপক চাহিদা-নির্দেশক চাহিদা1-রেখ। উল্লম্ব এবং সরল (52:01০2] 50:5181)6 

1106) হইবে। 

সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক চাহিদার ঠিক বিপরীত হইল পূর্ণ বা অসীম স্থিতিস্থাপক 
চাহিদা (7221260০015 0: 111016615 7185615 106008110 )। এক্ষেত্রে দামের 

সামান্য পরিবর্তনের ফলে চাহিদ্রার পরিমাণেষ্ব পরিবর্তন হয় অপরিসীম (173570166 )। 
স্ৃতরাং স্থিতিস্থাপকতার পরিমাণ হুইবে অপরিসীম । পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র 
বারা বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুত্র বিক্রেতার দ্রব্যের জন্য চাহিদা! এইরূপ অসীম 
চারে স্থিতিস্থাপকতামম্পন্ন হয়। প্রচলিত দামে প্রত্যেক বিক্রেতা 

তাহার দ্রব্যের সমগ্রটাই বিক্রয় করিতে পারে । কোন বিক্রেতা 
যদি দাম সামান্য বৃদ্ধি করে তবে সে মোটেই বিক্রয় করিতে ষমর্থ হইবে না। এইকপ 
পূর্ণ বা অসীম স্থিতিস্থাপক নির্দেশক চাহিদা -রেখা অন্তূমিক এবং সরল (19085011051 
50918১01006 ) হইবে । সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক এবং পুর্ণ স্থিতিস্থাপক চাহিদা-রেখ! 

ছুইটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখানে! হইল । 
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0. পরিমাণ 77 077 পরিমান 

সম্পূর্ণ অস্থিতিষ্থাপক চাহিদা পুর্ণ বা অসীম স্থিতিস্থাপক চাহিদা 

তাহা হহলে চাঠ্দাব গ্বিতিস্থাপকতার পাঁচ প্রকাব অবস্থার সন্ধান পাওয়। গেল : 
(ক) স্থিতিস্থাপকতা এককের অধিক. (খ) স্থিতিস্থাপকতা৷ 
এককের সমান, (গ) গ্থিতিস্থাপকতা এককের কম, (ঘ) সম্পূর্ণ 
অস্থিতিস্থাপকতা এবং (ড) পূর্ণ ব। অসীম স্থিতিস্থাপকতা । 

মোট ব্যয় এবং স্ছিতিস্থাপকতা (706৪1 [7%192170860159 ৪100 

ম1950865 ). দাম-পরিবর্নের ফলে মোট ব্যয়িত অর্থের পরিবতনের তুলনা 
চাহিদার মূল্যানথগ স্টিতিগ্থাপকতার প্ররুতি নির্ণয়ের একটি বিকল্প উপায় । অর্থাৎ, দাম- 
পরিবগতনের পৃে ও পরে স লিষ্ট দ্রব্য ক্রয় করিতে ক্রেতার! যে-মোট ব্যয় করে তাহার 

তুলনা কবিয়। বল। যায় যে যুল্যান্ছুগ গ্থিতিষ্ভাপকতা। এককের সমান 
না৷ এককেব অধিক ন1 এককের কম । ফেক্ষেত্রে কোন দ্রব্যের 
দাম-পরিবর্তনের পূর্বে ও পবে ক্রেতার্দের মোট ব্যয়ের পরিমাণ 

অপরিবতিত বা একই থাকে সেক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকত। হইবে এককের সমান 
(9৫9] ০০ 8215 )। উদ্দাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে বুঝানে। যাইতে পারে। ধরা 
যাউক যে কোন এক দ্রবা ক-এর দাম ষখন ৩ টাকা তখন ত্রব্যটির ৬ একক বিক্রয় হয়। 
স্থৃতরাং ক্রেতাদের ব্যরিত অর্থের মোট পরিমাণ হইল (৩ টাকা ৬) ১৮০ টাকা। 

এখন দ্রব্যটির দাম হাস পাইয়া! ২ টাকা হওয়ায় বিক্রয়ের পরিমাণ ' 
0 দাড়াল ৯০ এককে । অতএব, মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ 

দীডাইল (২ টাকা১৯০- ) ১৮ টাকা। এখানে দেখা 
যাইতেছে যে ক্রেতার্দের মোট ব্যয়ের পরিমাণ অপরিবতিত থাকিতেছে। একক 
স্থিতিস্থাপক চাহিদার ইহাই লক্ষণ । 

পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠার ক-রেখাচিন্রে একক স্থিতিস্থাপকতার অবস্থা দেখানো হইল। 
(ক)-রেখাচিত্রটিতে দেখা যাইতেছে ষে দাম খন 044 (৩ টাক1) তখন ক্রেতাদের 

ব্যয়িত অর্থের মোট পরিমাণ -্দ্বাম * বিক্রয়ের পরিমাণ - 074 ৯ ০০-01412 
আয়তক্ষেত্র। দাম হ্রাস পাইয়া 01₹ (২ টাক) হওয়ায় ব্যয়িত অর্থের মোট 
পরিমাণ হইল 01২5] আয়তক্ষেত্র । এখানে দেখা যাইতেছে 01417 এবং 

চাহিদা স্থিতিস্থাপ চতাৰ 
পাচ প্রকব অবস্থা 

চাহিদাব স্বিতিস্থা ণকতা 
নির্ধাবণের |বক্প ডপাষ 
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075" আয়তক্ষেত্র দুইটি সমান। স্থতরাং চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা৷ হইল এককের 
সমান। 

আবার যর্দি দাম হ্রাসের ফলে কোন ব্রব্যের উপর ক্রেতাদের মোট ব্যয়িত অর্থ 
পূর্বাপেক্ষা অধিক হয় তবে মূল্যান্থগ স্থিতিস্থাপকতা৷ এককের অধিক (0006 139] 
আছ ) হইবে । অর্থাৎ, উহা স্থিতিস্াপক চাহিদার (618510 0610121)0 ) উদাহরণ । 

ইনার ধবা যাউক যে কোন একটি দ্রব্য খ-এর দাম ঘখন ৫ টাকা তখন 
রা ভ্রব্টটির ৪০ একক বিক্রয় হয়। ক্তরা" মোট ব্যয়িত অর্থের 

পরিমাণ দীভায় (৫ টাক1১ ৪০- ) ২০০ টাকায়। এখন দাম 
কমিয়! ৪ টাক! হওয়ার ফলে বিক্রযের পরিমাণ বাড়িয়া ৬ একক এবং মোট অর্থব্যয়ের 
পরিমাণ (৪ টাকা” ৬০- ) ২৪০ টাক। হইল। এক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্াপকতা 

এককের অধিক-_অর্থাৎ চাহি স্থিতিস্থাপক | 

৮ এ 

6 হ€ ৬ ৩৬ 

€ক) পারমাণ 

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা চাহিদাব স্থিতিস্থাপকত। 

এককেব সমান অধিক -স্থিতিন্থাপক চাহিদা এককের কম-্অস্থিতিস্থাপক চাহিদ! 

(খ)-রেখাচিত্রে দেখ! যাইতেছে যে দাম যখন 041 (৫ টাক! ) তখন মোট 
ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ হইল 0141711$ আয়তক্ষেত্র | দাম কমিয়া 01২: (৪ টাক) 
হওয়ায় মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ হইয়াছে 02531: আয়তক্ষেত্র । এখানে 

| 01152?" আয়তক্ষেত্রটি 071+717॥ আয়তক্ষেত্রটি অপেক্ষা বড়। স্বতরাং 

মূল্যাগ স্থিতিস্থাপকতা এককের অধিক-_অর্থাৎ চাহিদ। স্থিতিস্থাপক। 
পরিশেষে, কোন একটি ভ্রব্য গ-এর দামহাসের ফলে ক্রেতার! যদি এ ভ্রব্যের 

উপর পূর্বাপেক্ষা কম ব্যয় করিতে থাকে তবে চাহিদ্বার স্থিতিস্থাপকতা1 এককের কম 
(1899 080 পাঠে )-_অর্থাৎ উহা! অস্থিতিস্থাপক চাহিদা। যেমন, ধরা যাউক 

কোন ব্রব্য গ-এর প্রতি এককের দ্রাম যখন ৪ টাকা করিয়া ছিল 
8:0090545 তখন বিক্রয় হইত ৬৫ একক ভ্রব্য এবং মোট অর্থব্যয় হইত 

(৪ টাকা1৮ ৬৫. ) ২৬০ টাকা | দাম কমিয়! ৩ টাক হইলেও 
1) মোট বিক্রয়ের পরিমাপ বাড়িয়! ৭৫ একক হইল বটে কিন্তু মোট অর্থব্যয়ের পরিমাণ 

কমিয়া (৩ টাকা” ৭৫- ) ২২৫ টাকায় দ্লাড়াইল। স্ৃতরাং ভ্রব্যটির চাহিদার 



১৩৪ অর্থবিষ্ভার ভূমিকা 

স্থিতিস্থাপকতা৷ এককের কম- অর্থাৎ চাহিদ। অস্থিতিস্থাপক | ১৩৩ পৃষ্ঠার গ-রেখাচিত্রে 
অস্থিতিস্থাপক চাহিদার অবস্থা! দেখানো হইল। 

গ-রেখাচিত্রে দেখা যাঁয় যে দাম যখন 0715 (৪ টাকা ) তখন মোট ব্যয়িত 
অর্থের পরিমাণ হইল 0%125127£ আয়তক্ষেত্র । আর যখন দাম কমিয়া 079 

(৩ টাকা) হইল তখন ব্যয়িত অর্থের মোট পরিমাণ হইল 0225515 আয়তক্ষেত্র | 
এখানে 01325272 আয়তক্ষেত্র 071215722 আয়তক্ষেত্র অপেক্ষা ছোট হওয়ায় 
চাহিদার স্থিতিস্থাপকত| এককের কম-_অর্থাৎ চাহিদা! অস্তিতিস্থাপক | 

চাহিদা-রেখার বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন স্থিতিস্থাপকতা : এই প্রসংগে 
একটি বিষয়ে আমাদের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন । সাধারণত কোন চাহিদী-রেখার সমস্ত 
অংশের স্থিতিস্থাপকত। এক প্রকারের হয় না, বিভিন্ন অংশের স্থিতিস্থাপকতা বিভিন্ন 

হইয়। থাকে । অন্যভাবে বলা যায় যে বিভিন্ন দামে বিশেষ দ্রব্যের চাহিদার 
স্থিতিস্থাপকতা বিভিন্ন হইয়া থাকে । নিম্নেব রেখাচিত্রের সাহায্যে বিষয়টিকে বুঝানে। 
যাইতে পারে। 

173 রর 

৩৫177777757 
71777 772777777777777777777727777 

|... |, ৮1111 ঢু] | ছু । 

এই রেখাচিত্রে 101): রেখাটি হইল কোন এক ভ্রব্যের চাহিদা-রেখা। ভুব্যাটর 
ঘাম ৩৫ টাকা! হইলে ৩ একক মাত্র বিক্রয় হয় এবং মোট ব্যক্িত অর্থের পরিমাণ 



চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ধারণা ১৩৫ 

টাড়ায় ১০৫ টাকা। দাম কমিয়া ৩০ টাঁকা হইলে বিক্রয়ের পরিমাণ হয় 
৬ একক এবং ব্ায়িত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া হয় ১৮ টাকা। সুতরাং 
চাহিদা-রেখার 44 এবং €খ বিন্দুর মধ্যবতাঁ অংশ স্থিতিস্থাপক (6189560), কারণ 
দামহাসের ফলে মোট বায়িত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। আবার দাম যখন 
২০ টাকা তখন মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ হইল ৩** টাকা, কারণ ক্রেতারা এ 
দামে ১৫ একক দ্রব্য ক্রয় করে। এখন দাম হাস করিয়া ১৫ টাকা করা হইলে 
ক্য়ের পরিমাণ টাডায় ২০ এককে কিন্কু ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ এ একই বা ৩০০ 
টাক! থাকে । স্থতরা" দ্রব্টটির চাহি্দা-রেখার 1 এবং 1, অংশের স্থিতিস্থাপকত। 
এককের সমান। পরিশেষে, দাম যখন ১* টাকা তখন ক্রয়ের পরিমাণ হই 

২৭ একক এবং মোট ব্যয়িত অর্থেব পরিমাণ ২৭০ টাকা। দাম কমিয়া « টাকা, 
হইলে এবং ক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৩৫ একক হইলে মোট বায়িত অর্থের" 
পরিমাণ হাস পাইয়া দীভায় ১৭৫ টাকায়। স্থতরাং দ্রব্যটির চাহিদী-রেখার 
$ এবং গ' অংশ অস্টিতিষ্কাপক (17515560)| অতএব দেখা যাইতেছে, একই" 
উ্রবোর চাহিদ।-রেখার বিভিন্ন বিন্দৃতে (2০105 ) চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বিশিষ্ন 

হইতেছে । 
চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর কষে 

€ 5906015 06661017)1171176 81896101001 10212021700 £ চাহিদার 

স্থিতিস্াপকত। বিভিন্ন বিষযেব উপর নির্ভর করে। প্রথমত, যে-দ্রব্য যত প্রয়োজনীয় 
অভাব দূর করে তাহাব চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা তত কম। আমার্দের দেশে চাউল 
তৈল লবণ প্রভৃতি জীবনধারণের জন্য প্রযোজনীয় দ্রব্যার্দির চাহিদা অস্থিতিস্থাপক। 

চা-ও আমাদেব দেশে বর্তমানে নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের পর্যায়ে 

১॥ অবেপ প্রস্ততি পড়ে, ্তরাং ইহার চাহিদাও অস্থিতিস্থাপক। অপরপক্ষে 
দেশের অনেক অঞ্চলে, বিশেষত উত্তর ভারতে, কফিপান অন্যতম বিলাসিত। বলিয়। 

গণ্য । সুতরাং কফির চাহিদ] স্থিতিস্থাপক। 

দ্বিতীয়ত, যে-সকল দ্রব্য নানাভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে তাহাদের চাহিদার 
স্থিতিস্থাপকতা৷ বেশী হয়। কয়ল! রন্ধনরার্য, কলকারখানা, রেল-এপ্সিন প্রভৃতি 

বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। কয়লার দাম কমিলে যাহার৷ 
*: নাবহারেব সংখ্যা রম্ধনকার্সে কাষ্ঠ ব্যবহার করিত তাহারা কয়লা! ব্যবহার সুরু 
করিয়! উহার চাহিদা! বাভাইতে পারে । 

তৃতীয়ত, লোকে ভোগ স্থগিত রাখিতে সমর্থ হইলে এ ভোগ্যন্্ব্য বা! উহার 
উৎপাদনের উপাদানগুলির চাহিদার স্থিতিগ্থাপকতা৷ বেশী হুইবে। 

এথারজোগ স্থগিত বাড়ীর নির্মাণের মালমসলার দাম যদি বাডিয়া যায় তবে লোকে 
বাড়ীঘর নির্মাণ স্থগিত রাখে ; পরে আবার মালমসলার দাম 

রূমিলে নির্মাণকার্য সুর করে। 



১৩৬ অর্থবিগ্ভার ভূমিকা 

পরিশেষে, যেসকল দ্রব্যের প্রকৃত প্রিবত (521561006 ) আছে তাহাদের 

বিরাজ কার চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা৷ বেশী, আর যাহাদের প্ররুত পরিবর্ত 
ভিড নাই তাহাদের স্থিতিস্থাপকত। কম । চা-এর দাম বাড়িলে লোকে 

কফিপান সুর করিতে পারে, কিন্ত তামাকের দাম বাডিলে লোকে 

ধূমপান ছাড়িয়৷ সাধারণত নন্ত লইতে স্থুরু করে না। 

চাহিদার মৃল্যানুগ এবং আক্মানুগ স্ছিতিচ্াপকত। € £2০6-61990015 
8100 [1)001)2-2185610109 06 1007097)0 ) : চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার 

আলোচনার স্থরুতেই আয়ান্থগ এবং মুল্যাঙ্গগ স্থিতিস্বাপকতার পার্থক্য সম্বন্ধে সামান্য 
ইংগিত দেওয়া হইয়াছে। বলা হইয়াছে, দামের পরিবতন 

৯৭৯৪৪ ছাডা আত্ব-পরিবঙনের জন্যও চাহিদার পরিবঙন ঘটিয়া থাকে। 
চাহিদ্বার এই শেষোক্ত পরিবর্তনকে চাহিদার আয়ান্ুগ স্থিতি- 

স্থাপকত। ( [1)0012)০-018501015 01 101081)0 ) বলা হয । 

"»* চাহিদার আয়ান্থুগ স্থিতিস্থাপকৃতা। ক্রেতার আয়ের সংগে চাহিদার নিবিভ সম্পর্ক 

নির্জশি করে। আয়রদ্ধি ও দামহ্াসের ফল একই , অন্থবপভাবে আয়হ্াস এবং 
ব্ধমবৃদ্ধির ফলও এক । আন বাডিলে বা দাম কমিলে লোকে জিনিসপত্র বেশী করিয়া 
ক্ষিনিবে , অপরপক্ষে আয় কমিলে বা দাম বাডিলে লোকে জিনিসপত্র কেনার 
পরিমাণও কমাইয়া দিবে । মাছের দাম কমিলে আমি বেশী করিয়া মাছ কিনিতে 
পারি) আবার মাছের' দাম না কমিলেও আমার মাছের চাহিদা! বাড়িতে পারে যদি 
অবশ্ত ইতিমধ্যে আমার আয়বৃদ্ধি ঘটির থাকে । 

যূল্যাঙ্গগ স্থিতিস্থাপকতা৷ পরিমাপের উপায় যেমন দাম-পরিবর্তনের পরিমাণের সহিত 
চাহিদার হাসবৃদ্ধির তুলনা করা, তেমনি আগ্রান্গগ স্থিতিস্থাপকতা৷ পরিমাপের মাধ্যম 
রান হইল আয়-পরিবর্তনের পরিমাণের সংগে চাহিদার ত্রাসবৃদ্ধির তুলন! 
পরিমাপকরাহয় . করা। তবে দাম-পরিবর্তন ও চাহিদার পরিবর্তন বিপরীতমুখী 

হয়, কিন্তু আয়-পরিবতন ও চাহিদার পরিবর্তন সাধারণ ক্ষেত্রে হয় 
একমুখী । দাম কমিলে চাহিদা বাড়ে আবার আত্ন বাড়িলেও চাহিদা! বাড়ে। 

চাহিদার ক্রম-স্ছিতিস্থাপকতা৷ €£955-618561085 08 702008170 ) £ 

চাহিদার ক্রম-স্থিতিস্থাপকতা৷ মৃল্যাহুগ স্থিতিস্থাপকতারই একটি দিক । কারণ, এক্ষেত্রেও 
দাম-পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিবঙন ঘটিয়৷ থাকে । তবে চাহিদার পরিবর্তন ঘটে 

সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের দাম-পরিবর্তনের জন্য নহে, কোন সম্পকিত ভ্রব্যের 
১ দাীম-পরিবর্তনের জন্য। মাছের দাম বাড়িলে মাংসের চাহিদ। 

একটি রূপ বাড়িবে, কফির দাম কমিলে চা-এর চাহিদা কমিবে। এইভাবে 
পরিবর্ত-দ্রব্যের ক্ষেত্রে সম্পকিত দ্রব্যের দাম-পরিবর্তন এবং সংশ্লিষ্ট 

প্লব্যের চাহিদার পরিবর্তন একমুখী হইতে দেখা যায়। সহ-ভোগ্যব্রব্যাদির (102 
৫০17) ) ক্ষেত্রে কিন্তু এই ছুই পরিবর্তন হয় বিপরীতমুখী। মোটরগাড়ীর দাম 
বাড়িলে পেউ্রলের চাহিদা কমে ; পাউরুটির দাম কমিলে মাখনের চাহিদা! বাড়ে। 



চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ধারণ ১৩৭ 

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর সময্ের প্রভাব (7১৩ [158156706 
0£ [8052 018 10০109150 7195660865 ) £ ব্যক্তিবিশেষ ও বাজারের চাহিদার 

স্থিতিস্থাপকতার উপর সময়ের যথেষ্ট প্রভাব রহিয়াছে । সময় যত অতিবাহিত হয় 
তে কোন ত্রব্যের চাহিদাব স্থিতিস্থাপকত1 তত বৃদ্ধি পায়। এইরূপ 
চাহিদীৰ স্থিতিস্থাপকতা হইবার একাধিক কারণ রহিয়াছে। প্রথম কারণটি হইল 
বৃদ্ধি পাষ কলাকৌশলগত ( 65০1)50109£105] )। কোন ভ্রব্যের দাম হ্রাস 

পাইলে সংগে সংগে ভোক্তার! তাহাদের প্রচলিত ভোগের প্রকৃতি বদলাইয়া ফেলিতে 
সমর্থ হয় না। অনেক ক্ষেত্রে যে-দ্রব্যটির দাম কমিয়াছে তাহার ভোগের্ জন্য অন্যান্য 

পরিপৃবক দ্রব্যের ( ০0173191077)616915  500212)0010125 ) 

প্রধোজন হইতে পারে । এখন এই পরিপুরক ভ্রব্যের দাম অধিক 
হুইতে পারে এবং উহ! ক্রঘের জন্য পূর্ব-পরিকল্পনা ও সমযের 

প্রয়োজন হইতে পারে | যেমন, বিদ্যুৎ সববরাহের দাম হাস পাইলে উহার সুযোগ গ্রহণ 
করিতে হইলে ইলেক্ট্রিক সাজসরঞ্জাম প্রবনের প্রয়োজন হয় এবং ইহা! সময়সাপেক্ষ | 

ইহা! ব্যতীত যখন লোকে স্থায়ী ব্রব্য ব্যবহার করিতে থাকে তখন দ্রব্যের দাম হাস 
পাইলেও যে-পর্যস্ত না ভ্রব্যটি নিঃশেষপ্রাপ্ত হয় সে-পর্যস্ত নৃতন আব একটি দ্রব্য ক্রয় 
করে না। দ্বিতীয় কাবণটি হইল দাম সম্পর্কে ভোক্তাদের খবরাখবরের অভাব । 
কোন দ্রব্যের দাম হ্াস পাওয়ার সংগে সংগেই ভোক্তারা উহার খবর নাও জানিতে 
পারে। স্থতরাং দামহাসের ফলাফল ফলিতে বেশ কিছু সময় লাগে। তৃতীয়ত, 
অভ্যাসবশত লোকে সহস৷ তাহার্দের ভোগাচরণ পরিবতিত করিতে চায় ন|। 

যে-পর্যস্ত না তাহার! নিশ্চিত হম যে ভোগ পরিবতিত করিলে তাহার] লাভবান হইবে 
সে-পর্যস্ত তাহারা যে-ধরনের ভোগে অভ্যস্ত তাহাই ধরিয়। থাকিতে চেষ্টা করে। 

চতুর্ঘত, ভোক্তার! যদি মনে করে যে ভবিত্থতে দাম আরও হাস পাইবে তাহা হইলে 
তাহার! বর্তমানে ক্রয় বৃদ্ধি ন! করিয়। ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করিবে। - 

চাহিদার স্থিতিস্থাপকত! সম্বন্ধে ধারণার গুরুত্ব (11901687506 ০£ 
€5০ (007006156 0£ 199010165 0 1021059180 ) £ দাম-নির্বারণ ব্যাপারে এবং 

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে উভয় দ্রিক দিয়াই চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা। সম্বন্ধে ধারণার গুরুত্ব 

রহিয়াছে বলিয়। চাহিদার প্রসংগে ইহার বিশর্দ আলোচন। কবা হয়। বস্তুত, চাহিদা ও 
যোগানের স্থিতিস্থাপকতা সম্বন্ধে ধারণা না করিয়৷ মূল্যতত্ব (19601: ০৫ 101০6 ) 

অনুধাবন করা'যায় না। কিভাবে যুল্যতত্বের সহিত চাহিদার স্থিতি- 
নি স্থাপকতার ধারণ| ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া আছে তাহা আমরা 
পরে আলোচনা করিয়া দেখিব। এই আলোচনার সুবিধার জন্যই উপরে স্থিতিস্থাপকতার 
প্রক্কতি (7780516 ) এবং প্রকারভেদ ( *8118002 ) সম্বন্ধে আলোচন! কর! হইয়াছে। 

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সাধারণ ব্যবসায়ী, একচেটিয়া কারবারী, অর্থমন্ত্রী, স্বায়ত্- 

স্থাপকতা সম্বন্ধে ধারণা থাক! প্রয়োজন । পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেতে বাবসায়ী 

স্থিতিস্তাপকতা৷ বৃদ্ধির 
কারণসমুহ 



১৩৮ অর্থবিগ্ভার ভূমিকা 

ব্যযূল্য বৃদ্ধি করিয়া বিক্রয় করিতে সমর্থ ন! হইলেও অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে 
সমর্থ হইতে পারে। কিন্ত সে ইহ! করিনে কি না-করিবে তাহা অনেকাংশে নির্ভর করে 
সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর | একচেটিয়া! কারবারী যোগান নিয়ন্ত্রণে 

সমর্থ হইলেও দাম-নির্ধারণের সময় তাহাকে অন্যান্যের সংগে 
ব্যবহারিক ও ' চাহিদার ষ্িতিশ্থাপকতার অবস্থ। বিবেচনা করিতে হয়। অর্থমন্ত্রীকে 
পরোক্ষ কর (.037506 ৫৫ ) বৃদ্ধির সময় বিবেচনা করিতে হয় যে, ইহার ফলে যে- 
দামবৃদ্ধি,ঘটিবে তাহাতে মোট ভোগ হাস পাইলেও এ কর হইতে অর্থসংগ্রহের পরিমাণ 

ব্বাস পাইবে কি না। স্বাপ্রত্রশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের পরিচাঁলকগণকে দেখিতে হয় যে হাট- 
বাজার প্রভৃতির ভা ব্রদ্ধি করিলে, করহার বৃদ্ধি করিলে চাহিদা! কমিয়া৷ মোট আয় 
হ্রাস পাইবে কি না। এইভাবে তত্বগত ( 0)01:26081) এবং ব্যবহারিক (81160 ) 

কোনপ্রকার অর্থবিগ্যাই স্থিতিস্তাপকতার ধারণাকে গুরুত্ব প্রদান না করিয়! পারে না। 

সল্িষ্ণি্ট (4765915): চোহিদীল্ল ক্ছিতিস্হাপকতাল্স 
গলিক্যাগন (৬1695016102 06171956101 0৫ 10210709120 ) : কোন 

.চাহিদা-রেখার বিভিন্ন বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা! কি তাহা জ্যামিতিক পদ্ধতিতে সহজেই 
পরিমাপ কর। যায়। ধর যাউক যে পার্বত্তী পৃষ্ঠার প্রথম চিত্রে 

শ্গর্শকের সাহাযো 
পু 

চাহিদা-রেখাব চাহিদা-রেখ 191), এর ও' বিন্দুতে স্থিতিগ্তাপকতা কি তাহ৷ 

নির্দিষ্ট বিন্দুতে আমরা জানিতে চাই। প্রথমে 5 বিন্দুকে স্পর্শ করাইর' 
স্থিতিস্থাপকতাব আমাদের একটি সরলরেখ! (স্পর্শক ) অংকন করিতে হইবে; 
পবিমাপ এই সরলরেখাটিকে বাডাইয়। দিলে একদিকে উহ! দাম-অক্ষকে 

(190106 2515) ৫ বিন্দুতে এবং অপরদিকে পরিমাণ-অক্ষকে (0082106165 2%19 ) 7 

বিন্দুতে ছেদ করিবে । এখন স্পর্শক ( 6%17821) ৫7'-র ও বিন্দুর নিয়ের অংশকে এ 
বিন্দুর উপরের অংশ দিয়া ভাগ করিলেই ও বিন্দূতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকত। পাওয়া 

যাইবে । অথাৎ 5 বিন্দুতে চাহিদার স্থিতিষ্তাপকতা হইল রর ৷ ইহাকে সহজভাবে 

প্রমাণ করিবার জন্ত দ্বিতীয় চিত্রের সাহাধা লওয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয় চিত্রে পে' 
হইল চাহিদা-রেখা ; ইহাকে সরলরেখ। হিসাবে অংকন করা হইয়াছে। দাম যখন 
145, তখন চাহিদা। হইল 0 পরিমাণ , আর দাম যখন 14153, চাহিদা হইল 
0145 পরিমাণ। যৃল্যহাসের পরিমাণ হইল £২9 , এই মূল্যহীসকে বুঝাইবার জন্য ? 
ব্যবহার করা হইয়াছে । অন্যদিকে 1২51 হইল চাহিদার পরিমাণবৃদ্ধি ; ইহাকে এ 
দ্বার বৃঝানে। হইয়াছে । 

এখন আমর] জানি মৃল্যানুগ স্থিতিস্থাপকতার সুত্রটি হইল এইরূপ : 
চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা৷ 
_ চাহিদার পরিমাণের পরিবতন (০189786 27 87100176 002913050 ) 

চাহিদার পূর্বের পরিমাণ (01181091 2000৫0৮ 1210972060 
, দামের পরিবতন ( ০1781786 17) 011০6) ৰ 

টি আস অত চর ্ে০০ দ 

.. পূর্বের দাম (0018281 00106 ) 



চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ধারণ! ১৩৯ 

স্থৃতরাং দ্বিতীয় চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হইলে ০৮ এবং ০072$ দামের মধ্যে 
বানান 

িিহাপকতা সর + 75-2৯-৮১৫৯ 08 
এখন 525 এবং 5447" এই ছুইটি ত্রিতৃজ সদৃশ । 

4৮21 সপ 
আবার £5 এবং 51?" ভ্রিভূজ দুইটিও সদৃশ | স্থতরাং 4. 207 (0-92-১র। 

৮ ১ম চিত্র 

8৫111 

পরিমাণ 

অতএব দেখ! গেল যে, £?" চাহিদী-বেখাঁটির 5 বিন্দুতে স্থিতিস্বাপকতার পরিমাপ 

হইল+3, | ইহা হইতে আমরা বলিতে পারি যে, প্রথম চিত্রের 10191 রেখাব মত 

চাহিদ1-রেখার কোন নির্দিষ্ট বিন্দুতে ( যেমন, 5 বিন্দুতে ) স্থিতিস্বাপকত। কি তাহা! 
এ বিন্দুতে স্পর্শ করাইয়া! £' সরলরেখার মত স্পর্শক অংকন কবিয়! পরিমাপ করা 

যায়__যেমন, 101): চাহিদা-রেখাব ও বিন্দুতে স্টিতিস্থাপকতার পরিমাপ হইল সে 

এখন $গৃ' যদি 5£ অপেক্ষা বড় হয় তাহা হইলে চাহিদ। অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক 
(121801%615 ০195610 ) বা স্থিতিস্বাপকতা৷ এককের অধিক ( €185610% 15 10001:6 

€৪০ আমে )। অপরদিকে 5/-র তুলনায় 51" ঘদি ছোট হয় তাহা হইলে 

চাহিদ1! অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক (761815615 115915501০ ) বা স্থিতিস্থাপকতা 

এককের কম (618561515 15 1655 03215 81015 )। যখন ও" এবং 5 সমান 

সমান তখন চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা হইল এককের (1005) সমান। সাধারণত 



১৪৭ অর্থবিদ্ভার ভূমিক। 

' কোন চাহিদা-রেখার বিভিন্ন অংশের ব! বিন্দুর স্থিতিস্থাপকত! সমান হয় না। নিম্নের 
চিত্রে চাহিদ্রা-রেখাকে একটি সরলরেখ। ধরিয়! বিষয়টিকে যুক্বানে। হইল। 

ছি 
/ ৩য় ভত্ত 

১৪ 74 

£?' চাহিদ।-রেখাটির ঠিক মধ্যবতাঁ ও বিন্দুতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ 

হইল টি ॥ ইহা হইল এককের সমান (০০88] €0 01 )। চাহিদা-রেখার £₹ 

বিভিববিন্ূতে . বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা হুইল “ছ (এবং ইহা স্বাভাবিকভাবেই 
হবিজ এককের অধিক (86961 ডিন 13165 )। টার ১ 

বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকত। হইল পা এবং সহজেই বুঝা যায় যে ইহা এককের কম (1695 
19917) 01215 )। 

হনহক্ষিগুত্নান্স 
চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ধাবণ। চাহিদাততন্ব বা ভোক্তার আচরণতত্বের অংগীভূত। চাহিদার 

স্থিতিস্থাপকতা৷ বলিতে বুঝায মুলানুগ স্থিতিস্থাপকতা ঝা! দ।ম-পরিবর্তনেব ফলে চাহিদার পবিবর্তন। ইহা 
ছাড়া আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতা, ক্রম-স্থৃতিস্বাপকত। ইত্যাদির ধারণাও করা হয়। 

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাব পরিমাপ করা হয় দ্ামেব পরিবর্তন ও চাহিদার পরিমাণে পরিবর্তনের মধ্যে 
তুলন! করিয়া । মোট অর্থবায়েব পবিমাণ হইতেও পবিমাপ কর! সম্ভব । 

স্থিতিস্থাপকতার ধারণা তব্ধগত ও ব্যবহারিক-__উভয় দিক দিয়াই গুরুত্বপূর্ণ । 

অনুশীলনী 
1, 01917 609 ০0:20608 ০? 819১610185০ 0600%26, ভআা19৮ 55 805 0020 

0068010017081068 01 609 07108-019861016) 01 001008)0. 101 & 0021070015 ? 

[চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ধারণা ব্যাখ্যা কর। কোন ভ্রব্যের চাহিদার মূল্যান্ুগ স্থিতিস্থাপকতা 
প্রধানত কোন্ কোন্ বিবরন ছার! নির্ধারত হয় ?] (১২৯-৩০, ১৩৫৩৬ পৃ) 



চাহিদার ভিত্তি প্রান্তিক উপযোগতত্ব ১৪১ 

2, 9501819 00০ 250৮০019000 70101) 919860165 ০ 26009700. 101: 8 00100790016 90909, 
[7০ ০০৫ 7০00. 28999 009 61856109167 ০£ 0910297008৮ 8 81910, 102309 ? 

[যে যে বিষয়ের উপৰ কোন দ্রব্যে চাহিদাব স্থিভিস্থাপকতা৷ নির্ভর করে তাহাদেব ব্যাখ্যা! কব । 
কিভাবে কোন নির্দিষ্ঠ দামে চাহিদাব স্থিতিস্থাপকতাব পধিমাপ কবিবে? ] 

( ১৩৫-৩৬ এব, ১৩*-৩১ অথব। ১৩২-৩৪ ঠা ) 

9, 7050181]) (009 ০০7/58706 01 91%০87076 01 00097)0,, 200 10196 16 60 6159 81009 ০1 6৩ 
06170970 0 ০4::%9, 

[ “চাহিদা স্থিতিস্থাপকতা'র মঞ্খাব বাথ) কব ও উহা সঠ্তি চাহিদা-বখাব ঢালেব সম্পক নির্দেশ 
কব। | ( ১২৯-৩০, ১৩৪-৩৫ পৃষ্ঠা ) 

4, ])2501055 6159 10190050101 8 01 1170 007)0601)% 91 0145৮11505 01 060041)0, 101018777 60 
06078 010 9/01000 ০1৯০()০16% 01 0111181)0 191 এ € 01222110011) 0. 1)01)00১, 

[চাহিপাব স্থতিগ্বাপকতাব খাংখাব ৩৫৯ গন্ধ 1৮705ন বখ | চাঠিদাৰ স্থািতস্থাপকত। ষে ষে 
[ববযেব ৬পব [নশুখ কবে তাই] ব্যাখা বব |? ( ১৩৭-৩৮, ১০৫-৩৬ পৃষ্ঠা ) 

8.:705501708160515 0965 035001750-০155116165 1000 5০00৮ 014 01610501 100100 5150, 
27৮1100 9498)01)10৯, 

 দৃষ্ঠান্তণথ চ।হিদাৰ মপ)গু] ও আব।%%181৩4154 তার নওে। যব শতশ কব। [ 
(১২৭ এব, ১৩১ পৃষ্ঠা) 

চাহিধার ভিত্তি__প্রাপ্তেক উপযোগতন্্ 
৫ € 84519 0 70514410141] &]. 

[0717.1757775015 ) 

চাহিদা ভিত্তিব ছুই প্রকাব ব্যাখ্য। আছে . একটি প্রাচীন এবংঅপবটি আধুনিক। 
চাহিদাব ভিত্তির প্রাচীন ব্যখ্যাকে গ্রাস্তিক উপখোগতত্বর (719181021 0015 
প্রাচীন ও আধুনিক [19015 ) এনং আধুনিক ব্যাখ্যাকে পছন্দতত্ব ( 1602121706 
0 [56015 ) বল। হয়। এই অধ্যাষে প্রাচীন ব্যাখা । বা প্রান্তিক 
উপযোগতত্বেরই পর্যালোচন। কবা হইতেছে। 

এই তত্ব অন্নুসারে লোকে জিনিসপত্রেব জন্য দাম দিতে রাজী হয় উপযোগের জন্য । 
জিনিসপত্রের পরিমাণবৃদ্ধির সংগে সংগে উহাদের প্রান্তিক উপযোগ ক্রমশ হাস পায় 
হারারাকা বলিয়। লোকে দাম কমিলে তবেই বেশী পরিমাণ ক্রয়ে ইচ্ছুক 
রাস্তিক উপযোগতন্ব হয়। স্থতরাং প্রান্তিক উপযোগই চাহিদাব মূলভিততি__চাহিদা- 

রেখা যে উপর হইতে নিচে নামিয়া আসে তাহার মুল কারণ 
হইল প্রান্তিক উপযোগের ক্রমহ্াসমান প্রকৃতি ।১ 

প্রশমন সম্মান প্রান্তিক উভপন্োগ হিণি (0106 1 ০৫ 
[011011019151736 71151091001 ) : উপযোগের ক্রমহাসমান প্রকৃতির 

ব্যাখ্যা পাওয়া যায় “ক্রমহ্বাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি' রা 

রর 0£ 10177101513136 11815781005) নামক অর্থবিষ্ভার 

985 অন্যতম মৌলিক স্ুুত্রটির মধ্যে । স্ুত্রটির সাহায্যেই উনবিংশ 

শতাব্দীর অর্থবিষ্ভাবিদ্গণ যূল্যতত্বের আপাতঅসামঞ্তশ্ততার (78198090206 ৬৪10৩ ) 

১০১১১ পৃষ্ঠা দেখ। 



১৪২ অর্থবিষ্ভার ভূমিকা 

ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন-_ন্বর্ণের উপযোগ জলের উপযোগ অপেক্ষা অনেক কম হওয়া 
সত্বেও স্বর্ণের মূল্য বেশী কেন, তাহার কারণ বিবৃত করিয়াছিলেন।৯ 

ইহা! একটি সাঁধাবণ অভিজ্ঞতা যে কোন ভোগ্যত্রব্য আমর! যতই অধিক পরিমাণে 
পাইতে থাকি এ দ্রব্যের জন্য আমার্দের আকাংক্ষা ততই কমিয়া আসিতে থাকে। 
নি নিয়মটিকে আরও একটু ব্যাখ্যা করিয়া বলা যাঁয় যে আমাদের 
নি, রুচি ও অভ্যাম অপরিবতিত থাকিলে কোন এক নিদিষ্ট সময়ে 

যদি আমরা কোন ভোগ্যদ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া চলি তবে 
ভ্রব্যটটি হইতে আমাদের মোট পরিতৃপ্তি বা উপযোগ বৃদ্ধি পাইবে বটে, কিন্তু বৃদ্ধি 
পাইবে ক্রমহ্বাসমান হারে । ইহার অর্থ হইল যে কোন ভোগ্যদ্রবোর পরিমাণ বৃদ্ধি 
করিয়া! চলিলে অতিরিক্ত এককের (6:0৪, 01716) দরুন যে-অতিরিক্ত তৃপ্তি বা উপযোগ 

(০%0০৪ 00]1গ ) লাভ হইতে থাকে তাহা ক্রমশ কমিয়া যায়। 

্াতিকাউগযোগ ও অতিরিক্ত কোন ভ্রব্যর এককের উপযোগ হইতে যে-অতিরিক্ত 
উপযোগ বা তৃপ্তি পাওয়৷ যাষ তাহাকে অর্থবিদ্যায় বল হয় 

প্রান্তিক উপযষোগ ( 1091£1791 061]105 ) এবং সকল একক হইতে সর্বসাকুল্যে 

যে-উপযোগ লাভ কবা যাষ তাহাকে বল! হয় মোট উপযোগ (79681 80115 )। 

সংজ্ঞা : স্তরাং অর্থবিগ্ভার লেখকগণ ক্রমহাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিকে 
সংক্ষেপে এইভাবেও বর্ণনা করিয়া থাকেন " (কান নির্দিষ্ট দ্রবোব ভোগের পরিমাণ 
যতই বৃদ্ধি পাষ উহার প্রান্তিক উপযোগ ততই ভাস পাইতে থাকে । 

প্রীস্তিক ও মোট উপযোগ্ের মধ্যে সম্পর্ক : ভোগের পরিমাণ ক্রমাগত 
বাড়াইয়! চলিলে শেষ পর্যস্ত এমন একটা সময় আসে যখন দ্রব্যটিব প্রান্তিক উপযোগ 
শূন্য হইয়া! দীড়ায়। ইহাব পরও যদি দ্রব্টটির “ভাগ বাভানো হয় তাহা হইলে 
ভোক্ত! অতৃপ্তি অনুভব করিতে থাকিবে--অর্থাৎ দ্রব্যের প্রাস্তিক উপযোগ খণাত্মক 
(10288.0%৩ ) হইতে থাকিবে । এখন যতক্ষণ পর্যস্ত জন্যটির প্রাস্তিক উপযোগ শ্শ্যা 

না হইয়া ঈাড়াইতেছে ততক্ষণ পর্যস্ত মোট উপযোগ বাডিতে থাকে যদিও বা এই 
বৃদ্ধির হার ক্রমশ কমিয়া যায়। যখন প্রান্তিক উপযোগ শূন্ত হয় তখন মোট উপযোগ 
হয় সর্বাধিক। ইহার পর যখন প্রাস্তিক,উপযোগ খণাত্মক হইতে থাকে তখন মোট 
উপযোগ ক্রমবর্ধমান হারে হাস পাইতে থাকে । 

সম্পর্কের ব্যাখ্যা : মোট উপযোগ ও গ্রান্তিক উপযোগের গতি ও প্রকৃতি 
এবং উহার্দের মধ্যে সম্পর্ক কি, তাহা অন্ধাবনের জন্য একটি কাল্পনিক দৃষ্টান্তের 
বটি নারিনারি সাহায্য লওয়া যাইতে পারে। এখানে উল্লেখ কর৷ প্রয়োজন, 
পরিমাপের উপায় নাই যদিও আমরা! জানি যে কোন দ্রব্যের ভোগ বাড়াইয়া চলিলে এ 

ভ্রব্যের জন্য আমার্দের আকাংক্ষ! ক্রমশ কমিয়া যাইতে থাকে, 
কিন্তু দ্রব্টটির বিভিন্ন পরিমাপ হইতে কত কত পরিমাণ উপযোগ ব৷ তৃপ্তি পাইতেছি 
তাহার সরাসরি পরিমাপ কৰ্পিবার কোন উপায় নাই। ইহার কারণ, উপযোগ ব1 

৯, ১১৪-১৫ পৃ্া দেখ । 
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তৃপ্তিবোধ হইল সম্পূর্ণ মানসিক ব্যাপার। চালডালের পরিমাণ যেরূপ কিলোগ্রামে 
পরিমাপ করিতে পারি, জমির পরিমাণ যেরূপ একরে পরিমাপ করিতে পারি সেইরূপ 
কোন নিদিষ্ট মাপকাঠিতে আকাংক্ষাতৃপ্থির বা উপযোগের পরিমাণের পরিমাপ করিতে 
পারিনা । আমরা ইহা! মাত্র বলিতে পাবি যে-কোন ব্যক্তি তৃষ্ণার্ত হইয়া এরবত পান 
করিতে থাকিলে প্রথম গ্লাস শরবত হইতে সে যে-তৃপ্টি লাভ করে পরবর্তী গ্লাস হইতে 
ততট তৃপ্তি পায় না। কিন্ত গ্রথম গ্লাস ও পরবর্তী গ্লাস এরবত হইতে সে কত কত 
পরিমাণ তৃপ্ধি লাভ করিল তাহা মোটেই বল। যা না। 

এই অস্ুবিধ। সত্বেও ক্রমহাসমান প্রান্তিক উপযোগের ধারণাটি সহজে বুঝিবার জন্য 
আমরা ধরিয়া লইতেছি যে কোন ব্যক্তি নিদিষ্ট দ্রব্যের বিভিন্ন পরিমাণ ভোগ করিতে 
থাকিলে সে কত কত পরিমাণ তৃপ্তি লাভ কবিতেছে তাহ তৃপ্তির এককের সংখ্যা 
উবে তৃত্তিব এককের (10181010210: 52156906102 01105 01: 00115) দ্বারা দেখানে। 

মাধ্যমে উহার পাবমাপ যায়।১ যেমন, রামবাবু তৃষ্ণাত হইয়। যখন প্রথম গ্লাস শরবত 
করা হইযা থাকে পান করিলেন তখন তিনি ৪০ এককের মত তৃপ্তি ব উপযোগ লাভ 
করিলেন। প্রথম গ্লাসের পর দ্বিতীয় গ্লাস পান করিলে প্রাপ্ত তৃপ্তির পরিমাণ পূর্বের 
তুলনায় কম হইবে, কারণ রামবাবুর শরবত পানের আকাংক্ষা তখন কমিয়া যাইবে। 

ধর] যাউক,দ্বিতীয় গ্লাস শরবত হুইতে বামবাঁবু ৩০ এককের মত অতিরিক্ত উপ্টুষোগ 
লাভ করিলেন। ইহার পর রামবাবু যখন তৃতীষ গ্লাস শরবত পান করিলেন তখন 
তাহার অতিরিক্ত তপ্তিব পরিমাণ আরও কমিণ। যাইয়। হয়ত ২০ এককে দ্াভাইবে । 
এইভাবে তৃপ্তিব এককে হিসাব করিয়! বিভিন্ন গ্রাস শরবত পান হইতে প্রাঞ্চ রামবাবুর 
প্রান্তিক ও মোট উপযোগের একটি তালিক। প্রণ্ন করা যাইতে পাবে £ 

ভোগের পরিমাণ 
শরবতের গ্লাস সংখ্যা মোট উপযোগ প্রান্তিক উপযোগ 

৪০ একক ৪০ একক 
৭ রি ১] ৩ রি টি 

৯০ », ২০ 
১৩০ ২১৪ রর 

রর ১০০ ০ 

, ৯০ -১০ ১ 

উপরের তালিকাটি হইতে দেখ! যায় যে কোন দ্রব্যের ভোগের পরিমাণ 
বাড়াইয়া৷ চলিলে ক্রমহাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি কিভাবে কার্য করে। রামবাবু 
প্রাণি উপযোগ খন মাত্র এক গ্লাস শরবত পান করেন তখন €মাট ও প্রান্তিক 
ক্রমশ হ্বাস পাধ কিন্তু উপযোগের পরিমাণ হইল ৪ একক | যখন রামবাবু ছুই গ্লাস 
সন শরবত পান করেন তখন দ্বিতীয় গ্লাস 'প্রাস্তিক' হওয়ায় অতিরিক্ত 

দ্বিতীয় লাস শরবত পানের দূরুন অতিরিক্ত বা প্রান্তিক উপযোগ 
হইঙ্গ ৩৭ একক। আর ছুই গ্লাসের মোট উপযোগের পরিমাণ ৭* একক । এই 

তৃপ্তির একক ছাড়াও অনেক সময় দামের মাধ্যমে উহ্থার পরিমাপ করা হয়: 

৫৮৪০০ 5 45 ৭ 
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মোট উপযোগ প্রথম গ্লাস শরবতের প্রান্তিক উপযোগের সহিত দ্বিতীয় গ্লাস শরবতের 
প্রান্তিক উপযোগকে যোগ দিয়] পাওয়া] গিয়াছে । অর্থাৎ, প্রথম গ্লাসের ৪* একক 
প্রান্তিক উপযোগ+-২য় গ্লাসের ৩* একক প্রান্তিক উপযোগ- ৭ একক মোট উপযোগ। 
আবার যখন রামবাবু তিন গ্লাস শরবত পান করিলেন তখন প্রাস্তিক উপযোগ কমিয়। 
গিয়। ২০ এককে দাঁভাইনে এবং মোট উপযে।গের পরিমাণ বাড়িয়া গিয়া হইবে 
(৪০+৩০+২০- ১৯০ একক। অন্থবপভাবে তিন গ্লাসের পর রামবাবু যখন চতুর্থ 
গ্লাস শববত পান কবেন তথন প্রান্তিক উপযোগ হইনে ১ একক এবং মোট উপযোগ 
(৪০+4-৩০+২০+4১০-_) ১০০ একক | 

ইশ।ব পর রামবাবুকে আর এক গ্রাস শরবত পান করিতে দেওয়। হইলে তিনি 
উত| হইতে কোন পরিতৃপ্চি বা উপযোগই ল[ভ করিনেন ন।। অর্থাৎ, রামবাবু পাচ 
চর গ্লাগ শরবত পান করিলে তাশাব প্রান্তিক উপযোগের পরিমাণ 

রর অবম০উপযো?  ৬উথ| দাডাইবে শূন্য এবং প্রান্তিক উপযোগ ৃন্ত হওয়ার দৃরুনই 
পবিব, ০5 €উ ব মোট উপযোগের কোন বুদ্ধি ঘটিনে না। ফলে মোট উপযোগ 

পর্বে মত ১০০ এককেই থাকিনে | এখন শরবত পানের পরিমাণ 
যদি আার€ পাভাইখা ছয় গ্লাস কর। হয় তাহা হইলে রামবাবু অতিরিক্ত পানের জন্য 
না অন্বস্তি ব। অতপ্ধিই (91500115 ) বোধ করিবেন। অর্থাষ্, 
ধণাত্বক হইলে মোট প্রান্তিক উপযোগ খণাম্মক (05£9015০) হইবে । উপরের 

উপযোগ হাস পা উদ্দাহরণে দেখানে| হইয়াছে ষে শববত পান করার ফলে রামবাবুর 
প্রান্তিক উপযোগ ১০ একক পরিমাণ খণান্মক হইয়।ছে | উহার ফলে ছয় গ্লাস শরবতের 
মোট উপযোগ পৃবেব ১০ একক হইতে হাস পাইয়া ৯ এককে দীভাইয়াছে। 

রেখাচিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা £ রেখাচিত্রের সাহায্যেও ক্রমহাসমান উপযোগ 
বিধিটির ব্যাখ্যা কর। যাইতে পারে । নিয়ে (ক)-বেখাচিত্রে মোট উপযোগের এবং ধে)- 
রেখাচিত্রে প্রাস্তিক উপযোগের 
গতিপ্ররৃতি দেখানো হইতেছে। 
রেখাচিত্র দুইটির উল্লম্ব অক্ষ 0: 
দ্বার উপযোগের একক এবং 

অন্থভূমিক অক্ষ 0: ছাব। দ্রব্যের 
পরিমাণ দেখানো হইতেছে। 
(ক)-রেখাচিত্রের প্রতিটি স্তম্ভ 
বিভিন্ন পরিমাণ দ্রব্যের মোট 
উপযোগের পরিমাপ করিতেছে 
এবং প্রত্যেকটি স্ুস্তের কালে 

অংশের দ্বার বুঝানো হইতেছে 
যে অতিরিক্ত দ্রব্য ভোগের ফলে ভোক্তা কতটা অতিরিক্ত তৃপ্তি বা প্রান্তিক উপযোঁগ 
'আহরণ করিতেছে । 
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দেখ! যাইতেছে, দ্রব্যের পরিমাণ যতক্ষণ ১ একক হইতে বাড়াইয়া ৪ একক 
পর্যস্ত করা হইতেছে স্তর গুলির উচ্চত। ততক্ষণ বাড়িনাই চলিয়াছে, কিন্তু উচ্চতাবুদ্ধির 
»ার ক্রমশ কমিয়া যাইতেছে । উচ্চতাবৃদ্ধি কিশাবে কমিয়। যাইতেছে তাহ। স্তস্তগুলির 
চালে অংশের দিকে লক্ষ্য করিলেই ধর। পড়িবে । সুতরাং রেখাচিত্রাট হইতে বুঝা 

ধায় যে ভোগের পরিমাণ বাডাইঘ়| চলিলে তোঞশর মোট উপযোগ বাড়িয়া চলিবে, 
পকন্ত এই নুদ্ধির হার ক্রমশ কমিম্বা আসিতে থাকিবে, কারণ প্রাস্তিক উপযোগ 
*মহাসমান ভইতে থাকিবে । 

রেখাচিত্রটি 5ইতে আরও দেখা যাইতেছে যে প্রণোধ পরিমাণ যখন ৫ একক তখন 

পম স্তভটির উচ্চতাপখি আর ঘটিতেছে ন। এব" এপাটির পরিমাণ যখন ৬ একক তখন 

ঘ্ ন্তসুটির উচ্চতা পুবেব তুলনান কমিয। গিগাছে | ভাব তাৎপয হইল যে, ভোক্তা 
খন ৫ একক দ্রব্য ভোগ করিতেছে তখন তাগার প্রাপ্তিক উপযোগ শূন্যে পরিণত 
গয়্াছে। অর্থাৎ সে ৫ম এককের দরুন কোন অতিরিক্ত তপিই লাভ করিতেছে ন।। 
শ্রাঁং মোট উপযোগের কোন হাসবুদ্ধি ভউতেছে ন।| কিন্ধ যখন ৬ একক ফ্বা 

.শাগ করিতেছে তখন এ য্ঠ একক ভোগের দঞ্চন তাহার অত্বপ্তি ব। অন্ুপযোগই 
(015011]10% ) হইতেছে | উহার ফলেই মোট উপযোগ হাস পাইতেছে। যষ্ঠ স্তটির 

নিচেব কালো অংশের দ্বারা খণান্মক প্রান্তিক উপযোগ পবিম।ণকে দেখানে। হইয়াছে । 
প্রান্তিক উপযোগ ও দাম €(1১51161781 [01111 2190 1106 0): 

চাহিদার দিক হইতে € 01 10112 0610070 5100) দাম নির্ধারিত ভয় প্রান্তিক 

উপযোগ দ্বারা_-ভোগ ও প্রপ্িব পান্তে আকাংক্ষার তীব্রত। ছারা, মোট উপযোগ 
দ্বার নভে । ১১৭-১৫ প্রষ্টায় আলে।চিত মুলোৰ আপাতিঅসামপ্শ্ঞতার (181%- 
৭0ষ. 06 ৬2].10 ) পুনরুলেখ কনিয়। বল। চলে যে, আমাদিগকে যদি জল এবং স্বর্ণ বা 
শগীরকের মধ্যে নিবাচন করিতে হইত তবে আমরা নিঃসন্দেহে জলের আকাংক্ষাই 

করিতাম। ত্বর্ণ বা ভীরক না পাইলেও মান্ধষের চলে, কিন্ত 
জল না পাইলে চলে না। অপরদিকে আর একটু বেশী জল 
মানুষ পাইতে চায় না, কিন্ত আর এক তোলা স্বর্ণ বা আর এক 

খণ্ড হীরক প্রাপ্তির তীব্র আকাংক্ষা অনুভব করে। এই “আর একটু” জল, “আর 
এক তোলা ব্বর্ণ বা আর এক” খণ্ড পীরক-_-অর্থাৎ জল স্বর্ণ ও হীরকের প্রান্তিক 
এককের উপযোগই চাহিদার দিক দি়। দাম-নির্ধারণ করে। 

প্রান্তিক উপযোগ শু চাহিদার দিক ধিয়। দাম-নির্বারণই করে না, উহা ব্যক্তি- 

বিশেষের ক্ষেত্রে দামের সমানও হয়। ভোগ ব। প্রাণির পরিমাণরুদ্ধির সংগে সংগে 
দ্রব্যের প্রান্তিক উপযষোগ হাস পায় বলিয়া আমরা সংগ্লি দ্রবোর 

১8 প্রতি অতিরিক্ত এককের মুল্য ক্রমহাসমান হারে ধার্য করিয়া 
স্তক উপযোগের 

সমানও হব থাকি । অর্থাৎ, আকাংক্ষার তীব্রতা ক্রমশ হ্বাস পায় বলিয়! 
পণ্যের অতিরিক্ত একক লাভ করিবার জন্য আমাদের অর্থপ্রর্দান 

বা ত্যাগের ইচ্ছাও ক্রমশ কমিয়! যায় । ফলে উপযষোগ বা পরিকল্পিত তৃপ্তি 
১০ [0010. ] 

দম প্রান্ত উপযে।গ 
গাব নির্ধ।বিত হয় 
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( 2101978150 57015670610.) এবং অর্থপ্রদদান বা এ তৃপ্তিলাভের জন্য ত্যাগ 

মেখাঁনে পরম্পরের সমান হখ, সেখানেই আমবা কধ বন্ধ করি। ফলে'আমাদের 

পত্যেকের কাছে প্রান্তিক উপযোগ দামের সমান হয় । 
অতএব, দুইটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওঘা গেল £ (ক) দাম প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট 

ভাহার প্রান্তিক উপযোগেব সমান হয়, (খ)ট উপযোগ ও অর্থগ্রদানের অন্থপষোগ 

পনস্পবের সমান না-5ওয়া পর্যন্ত লোকে ভোগ্যদ্রব্য সংগ্রচেব পরিমাণ বুদ্ধি করিয়া চলে 
নলিযাউ এইবপ ঘটে । এই ছুইটি ছাডাও আব একটি সিদ্ধান্ত 

হা ৪ নন . আছে। ইহা ভইল যে চাহিদার নিষম কমহাসমান প্রান্তিক 
নামিযা আসে উপযোগ বিধি হইতেই উদ্ভত। কোন দন্যেব পরিমাণরুদ্ধির সণ্গে 

সংগে উহাব পান্তিক উপযোগ ক্রমশ হাস পায় বলিয়া বেণী 

বিক্রয় করিতে হইলে দাম কমাইতে হয । চাহিদ|-বেখা যে উপব হইতে নিচে নামিষ। 
আসে তাহার প্রধান কাবণ হইল ইহাই । 

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির কোন ব্যতিত্রম আছে কি না 
€ ভ/1)০002 00616 1)1৩ হাঃচ 80600010105 00 0186 19৮/ 091 101170110851)106 

115:01719]1 7000]10 ): এমহাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিব 
০ স্তন কোন ব্যতিক্ম নাই। তবে ইঠ| কতকগুলি সঠাধীন। 

প্রথম স£ হইল, ভোগের প্রান্তিক একক পর্যাপূ মাতায় হওয়া চাই । 
অতি তৃঞ্চাত ব্যক্তিব নিক৮ '্মতি ছোট এক গ্লাস জলেব পব দিতায় রাস জলের জনা, 

অতি ক্ষুধার ব্যক্তির নিকট সামান্য এক মৃঠ ভাতের পর দ্বিতীণ 
রা একক মৃঠা লাতের জন্য আকাংক্ষার তীত্রত। ন৷ কমিয়। ববং বাড়িতে 
পযাপ্ত হওয়া চাই পাবে। কিন্তু জলের প্লাস যর্দি বেশ বড হয, াতেব পরিমাণ যদি 

বেশ কিছুট। হয় তবে এ পরিমাণ দ্িতীয় দফা জল বা ভাতেব জন্য 
তাহার আকাংক্ষ। কমিবেই | 

দ্বিতীয়ত, অনুমান করা হয় যে বিভিন্ন এককেব প্রাপ্তি বা ভোগ এক নিদিষ্ট 
২। ভোগনিদি্ট. সমরের মধ্যে ঘটিতেছে এবং ভোগ্যপ্রব্যের প্রকৃতি অন্থসারে এ 
সময়ের মধ্যে সমাপ্ত. পমগ্ন মোটেই দীর্ঘ ন্তহে। যেমন, ধৃমপায়ী একটি সিগারেট 
হওয়া চাই সেবণের পরমূহূর্তেই দ্বিতীয় সিগারেট সেবনে ইচ্ছুক ন!| হইলেও 
১ ঘণ্ট1 পরে হইতে পাবে । 

তৃতীয়ত, ধরিয়া! লইতে হইবে যে নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে ভোক্তার শিক্ষ! রুচি- 
পছন্দ আয় ইত্যাদিতে কোন পরিবতন ঘটে নাই । এইজন্য অতি-দীর্ঘকালীন সময়ে 

ক্রমহাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির কার্যকারিতা কল্পনা করা 

ও রিচির প্রতি হয় না। উদ্দাহরণন্বরপ, আয় কম থাকার জন্য যে-ব্যক্তি মাসে 
আর এক পাউগ্ড চা কিনিতে রাজী হইত না, আয় বৃদ্ধি পাইলে 

পূর্বের দামেই, এমনকি বেশী দামে উহ কিনিতে পারে । 



চাহিদার ভিন্তি_- প্রান্তিক উপযোগতত্ত ১৪৭ 

চতুর্থত, অন্যান্ত দ্রব্যের ভোগ অপরিবতিত না থাকিলে এই বিধি কার্যকর নাও 
হইতে পারে । কলিকাতার ময়দানে কোন বংসর ষি ফুটবল খেলা বন্ধ হইয়া যায় 
৪। অন্তান্ত ভ্রবোব তবে নিয়মিত ফুটবল-দর্শকর্দের নিকট সিনেমা, রেন্তোরয় ভোজন 
ভোগ অপবিবতিত প্রভৃতির প্রান্তিক উপযোগ বৃদ্ধি পাইতে পাবে । এখানে ম্মরণযোগ্য 
থাকা চাই যে অন্যান্ত বিষয় অপরিবতিত থাকিবে (001521 01510785111 

1211211) 01)6 5917০ )-_এই অন্মানই অর্থবিগ্ভার সকল স্তরের ভিত্তি। 
ভ্ভোক্তশল্র উচ্ভ-ক্ত (00107510615 370191715 ) : ভোক্তার উদ্ছত 

(০0175010175 90172105 )১ সম্বন্ধে ধারণাও এক্মহাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি 

হইতে উদ্ভৃত। ভোগ বা প্রাপ্তির পরিমাণরদ্ধির সংগে উপযোগ বা আকাংক্ষা কমিতে 
কমিতে আসিয়া গ্রান্থিক এককেব দামের সমান হয়। দাম কিন্ত সকল এককের 

জন্য একই | স্থতরাং ভোক্তা ( ০0090172: ) প্রান্তিক এককের পৃবে কতকটা “উদ্ধত 
তৃপ্তি' উপভোগ করিয়। থাকে । ইহাকে “ভোক্তার উদ্ন্ত' বলিয়া অভিহিত করা হয়। 

মার্শাল-প্রদত্ত সংজ্ঞ। : অধ্যাপক মার্শাল “ভোক্তার উদ্ধ্ত্ে'র ধারণাকে 
এইভাবে ব্যাখ্যা কবিয়াছেন £ “ঘখন কোন ব্যক্তি বেশী দাম দিতে ইচ্ছুক থাক। 
সত্বেও অপেক্ষারুত স্বল্প দামে এঞয় করিতে সমর্থ হয় তখন সে যে-স্থবিধা ভোগ করে 
তাহা এ ভোক্তাব উদ্বত্ত বলিয়া! অডিহিত হইতে পারে ।”২ 

বল। হইমাছে, ভোক্তার উদ্বন্ত সম্বন্ধে ধাবণা| ক্রমহ্বাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি 
হইতে উদ্ভৃত। প্ররুতপক্ষে মোট ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে পার্থক্যই ইহার ভিততি। 

একটি সহজ উদ্বাতবণ লওয়া যাইতে পাবে । চা-এর দাম পাউগু প্রতি ১ টাকা 
করিয়। হইলে কোন ব্যক্তি ৫ পাউণ্ড চ1 ক্রয় করে। সুতরাং তাহার নিকট ৫ম 

পাউণ্ড চা-এর উপযোগ ১ টাকার সমান । র্থ” ওয়, ২য এবং ১ম পাউগ্ডের উপযোগ 
১ টাকার অধিক হইলেও তাহাকে উহাদেব জন্য ১ টাকা করিয়াউ দাম দিতে তয়। 

হুতরাং এই সকল হইতে সংশ্লিষ্ট কেতা৷ কিছুটা উদ্ধত্ত তৃপ্তি পাইয়া যায়। ইহার 
পরিমাণই এক্ষেত্রে ভোক্তার মোট উদ্বংস্তের পরিমাপ। ইহার জন্য সে মোট যে- 

দাম দিতে রাজী হইত এবং মোট যে-দাম দিতেছে তাহাদের 
| ৭. দামে পার্থক্যের সমান।৩ আমাদের চা-ক্রেত। ১ম পাউণ্ড চা-এর 

ভোক্তাব উদ্ধত জন্য ৫ টাকা, ২য় পাঁউণ্ডের জন্য ৪ টাকা ৩য় পাউণ্ডের জন্য 
৩ টাকা এবং ৪র্থ পাউগ্ডের জন্য ২ টাক! দিতে রাজী থাকিলে 

তাহার সভ্ভাব্য দাম (7969709101০) বা মোট উপযোগের পরিমাণ হইবে 
(৫+৪-+৩+২+১-) ১৫ টাকা; কিন্কু প্রকৃতপক্ষে সে ৫ পাউগ্ডের জন্য 

১. অধ্যাপক বোন্ডিং (9০0019178 ) ভোক্তার উদ্বত্তকে “ক্রেতার উদ্ধত (1395675 90108 ) 

আখ্যা দিয়াছেন । তবে 'ভোক্তার উদ্বংত্ত' নামর্টিই অধিক পরিচিত । 
২, 99 7060996 17101) € 7081907 091:1533 67010, 00:012991778 26 5 10. 0006 102 10101 

8০ ০০] 7962092 0%5 & 1716৮ 02109 620 £০ 16800৮৯1085 709 01190 1213 0008 02098 
৪0০0108,৮ )1891)8]] : 170076076509 0] 770%968 

৩, 00080105978 ৪00108 19 629 017979005 09920. 6209 0069:069] 0509 8220 ৪০৮০৪] 
0009. 11508816 : 72751650065 6] 27607078863 
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মোট দাম দিতেছে (৫১৫ ১-) € টাঁকা। স্থতরাং (১৫-_৫--) ১০ টাক। হইল তাহার 
উদ্বত্তের পরিমাণ । টাকাকডির অংকে হিসাব ন। কবিষা তৃপ্তির একক ধরিয়াও 
বিষয়টির ব্যাখ্য|। কব! যায়। আমাদের পূর্বোক্ত উদাহবণে (১৪৩ পৃষ্ঠা) ভোক্তা 

(রামবাবু ) তিন প্লাপ শরণত পান করিপ। ৯ একপ ব।| ৯* পদসাব মত তৃপ্তিলাভ 
করিয়াছিলেন, কিগত ততীয এককের উপযোগ ২০ বল্যি। দাম দিষাছিলেন মাত্র 
(২০৮৩ ) ৬০ পাস।। ক্ৃতবাং তাহার ক্ষেবে (€শ*াক্ার ) উদ্ধত্ত হইয়াছিল 
৩০ একক । অতএব বল! যায়, ভোক্তাব যোট উপতন্য (0051 00105010215 

5011015 ) 55%। মোট উপযোগ হইতে মোট দাম খা দিলে যাভা থাকে তাহ] । 

একটি বেখ|চিএের সাহায্যে খোক্তার উদ্ব্ভ সশ্বন্ধে ধাবণাব ব্যাখ্য। করা যায়। 
নিয়ে এইবপ একটি বেখাচিত্র অংকন কবা হইল । 

রেখাচিন্রে অন্থভূমিক অক্ষে চাঁকয়ের পবিমাণ এব* উল্লম্ব অক্ষে উপযোগের 

পরিমাপ হিসাবে চা-এব দাম ধরা হইল। আমারদদেব ৫দতা ১ম পাউগ্ড ৫ টাকা! 
পর্স্ত দাম দিঘ। কিনিত। স্ৃতবাৎ উহা তাহার নিকট ১ পাউও্ড চা-এর মোট 
উপযোগেব পরিমাপ । আম্মতক্ষেত্র (15010781৬) ক দিয়া ইহা বুঝানো 
যাইতেছে । অন্গবপশাবে আরতক্ষেত্র খ গ ঘ ও ও যথাক্রমে হয়, ৩য়, ৪র্থও 
৫ম পাউগু হইতে প্রাপু উপযোগেব 
পরিখাপ করিতেছে। প্রথম পাউগ্ 
চা হইতে ক্রেতা ৫ টাকা মত 

উপযোগ লাভ করিতেছে, কিন্ধ ধাম 
দ্বিতেছে ১ টাকা মাত্র । স্থৃতবাঁং ৪ 
টাকা তাহার উদ্বত্ত। এই উদ্গত্তেব 
পরিমাণ আয়তক্ষেত্র ক-এর আগত 
অংশ (51960 7010100 ) দাবা 

বুঝানে। হইতেছে । অন্ন্পাঁবে 
আয়তক্ষেত্র খগ ও ঘ প্রত্যেকটি 
আবৃত অংশ যথাঞ্মে ২ম, ৩ম ও 
৪র্থ প/উণ্ড চা-এব ক্ষেত্রে ভোক্তার 

উদ্বত্তের পরিমাপ করিতেছে। 
আয়ত্ষেত্র উর কোন আত অংশ 

নাই, কারণ উহ প্রান্তিক একক 
(৫ম পাউ৪) চাত্রয় বুশাহতেছে 
বলিঘ। উহাতে কোন উদ্বংত্ত নাই । 
স্তরাং মোট আবৃত অংশ এই 
ক্ষেত্রে ভোক্তার মোট উদংত্তের পরিমাপ । ইহা রেখাচিত্রে আয়তক্ষেত্র কয়টির সমষ্টি, 
হইতে উতর মুল্য-নির্দেশক সাদা অংশটি বাদ দিয়া পাওয়া যাইতেছে। 
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ভোক্তার উদ্বত্তের পরিমাপ এবং ধারণাটির মূল্য (71589525532 
0 €00705001716175 971179105 870 ৬৪106 ০06 0১০ 0010069) : উপরের 

পর্যালোচন। হইতে এই ধারণা হইবে যে ছুঈভাবে ভোক্তার উদ্বত্ের পরিমাপ করাযায় £ 
(ক) টাকাকড়ির অংকে এবং (খ) তৃপ্তির এককের ( 13115 0: 99050900100 01 

80119) মাধ্যমে । অনেকেব মতে, বিভিন্ন কারণে টাকাকড়ির অণকে োক্তার উদ্ধত্তের 
পরিমাপ করা যায় না। প্রথমত, সম পরিমাণ অর্থবায় সম পরিমাণ তৃপ্সি নির্দেশ করে 
না বলিয়৷ কোন নিশেষ দ্রব্যের ভোগ ব! ক্রপ্ন হতে কে কতট| উদ্বত্ত লাভ কবিল 
তাহার হিসাব কর। অসন্তব। দ্দিতীম্বত, প্রবোজনীদ দ্রবাদির (17606550165 ) 

ক্ষেত্রে ভোক্তার উদ্ত্ত অপনিসাঁদ ৭ অপবিদ্ষ এইতে বাধা | এক মূঠা ভাতের জন্য 
মান্তষ তাহার সবন্ষথ দিতে পাবে, এক প্লাস মদের জন্য এাতাল তাহার পকেট নিঃশেষ 

করিতে পারে । এই সকল ক্ষেত্রে আকাংক্ষার ভীরতাব পরিমাপ বর। যাইবে কিবপে ? 

উতীয়ত, বলা হয় যে প্রাপি বা ভোগের পরিমাণ পৃদ্ধির সংগে সংগে পূর্ববর্তী 
এককসমৃতের উপযোগ হাঁস পাইতে থাকে । যে-ব্যক্তি পথম গ্লাস শরবত হইতে ৫০ 
পঘসার মত উপযোগ তপ্িলাভ কবে দিতীন গ্রাস পান করিবার পর তাহার পক্ষে 'প্রথম 
থাস হইতে প্রাপ্ত পির পরিমাণ কমিয়। যান_এইবপ যুক্িউ প্রদর্শন করা ভয়। 
চতুর্থত, যে-সকল দ্রধোর পরিপঃ আছে বা পরিপুরক «যোজন ভয় তাহাদের ক্ষেত্রে 
ভোক্তার উদ্ধত্ত পরিমাপ কর্। সম্ভব নভে । ধেখন, মাছের জন্য লোকে যে-দাম দিতে 
চাহিবে (1506708] ঢ10) তাল অনেক ক্ষেত্রে মাংসেব দামের উপর নির্ভরশীল। 
স্বতরাঁ মাছেব মোট উপশোগের পরিসপি কর। খায় না। পরিশ্ে ইহাও বলা 
হয় যে, কোন দ্রব্োব পথম দ্বিতীয় ভতীয় উত্যাদ্ি এককের জন্য কে কত দাম দিতে 
চাহিত তাভ। সম্পূর্ণ অন্তম[নেব উপন নিষ্ভরশীল। গতরাং ভোক্তার উদ্ত্ত অন্মানসিদ্ধ 
(13500119121 ) মাত্র ।১ 

তৃপ্তির এককের মাণামে পরিমাপেন বিরুদ্ধেও এ একই অভিষোগ করা যায়-_-বলা! 
যার যে পূর্ববর্তী একসযৃঠ গইতে কে কতটা তৃপ্তিলাভ করিল তাহা! জানা অসম্ভব । 
আরও বল। হয় যে প্রান্তিক একক হইতে লব্ধ উপযোগের পরিমাণও জান। যায় না। 

ক। তত্বগত মূল্য : অবশ্ঠ পরিমাপের বিরুদ্ধে এই সকল অশিযোগ খণ্ডনেরও 
প্রচেষ্টা করা ভইপ্রাছে। যাহা এউক, তত্বগত*ও খ্যবহারিক দিক দিয়া ধারণাটির যে 
কিছু মুল্য রহিয়াছে তাহ। অস্বীকার কর। যায় না। 

তত্বের দ্রিক দিয়া ইহা আডাম শ্মিথ কত ব্যবহার-মূল্য (৮21076-1-050 ) ও 

১। বাবহার-মূল্য ও খিনিময়-মূল্যের €( ৮210০-11-230150176 ) পার্থক্য অনুধাবন 

বিনিময়-মূলোব মধ্যে করিতে এবং এঁ পাথক্য পরিমাপ করিতেও কতকট সহায়তা 

পার্থক্য অনুধাবন করে। ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় হইল যে জিনিসপত্রের জন্য আমরা 
যে-্দাম দিই তাহাই উহাদের আকাংক্ষার পরিমাপ নহে। ভোক্তার উদ্তই হইল 

১. আসলে অধাপক মাশাল নহেন, ডুপুই (19919715) নামে একজন ফরাসী স্থপতি-অর্থবিদ্যাৰিদব 
.ধারণাটির অবতারণ। করিযাছিলেন । কিন্তু প্রয়োজনীয় অনুমানগুলি নির্দেশ করিতে পারেন নাই বলিয়াই 
তাহার হাতে ধারণাটি দানা বাধে নাই। 



১৫০ অর্থবিগ্ভার ভূমিক। 

এই ছুই-এর মধ্যে পার্থক্যের পরিমাপ । দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন স্থান বা বিভিন্ন সময়ের 
মধ্যে জীবনযাত্রার মানের তুলন। করিতে ইহা আমাদিগকে সহায়তা করে। ভোক্তার 

উদ্ধত্ত যত অধিক হইবে জীবনযাত্রার মানও তত উন্নত হইবে । 
স১২৮০ কোন স্থানে বিদ্যুৎ কারেণ্টের ইউনিট ৫* পয়সার স্থলে ২৫ 

পয়সা ভইলে ভোগের পরিমাণ বাডিবে । এইজন্য সাধারণ ক্ষেত্রে 
অতীতের তুলনায় বঙ্মানে এবং সকল ক্ষেত্রে অনগ্রসর দেশের তুলনায় উন্নত দেশের 

জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।৯ তৃতীয়ত, উহা! হইতে আমরা 
এ সোনতদাতক  আন্তঞ্জাতিক বাণিজ্যের ফলে যে-হৃবিধা ভোগ করি তাহারও 
পবিমাপ কতকটা পরিমাপ করিতে পারি। যে-দবযোর জন্য আকাংঙ্ষা 

অধিক তাহা! আমদানি এবং যাহার জন্য আকাংক্ষা কম তাহা। 
রপ।নি করিলে উদ্বত্ত তৃপ্তির পরিমাণ বাড়িতে থাকে। 

খ। ব্যবহারিক মূল্য : ব্যবহারিক ক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারী, অর্থমন্ত্রী 
প্রভৃতিকে ভোক্তার উদত্তের দিকে দৃষ্টি রাখিয়। দ্রব্যমূল্য ও নীতি নির্বারণ করিতে হয়। 
যর্দি একচেটিয়া কারবারী ভোক্তার কিছুই উদ্বত্ত অবশিষ্ট ন। রাখে তবে তাহার 
বিরুদ্ধে জনমত গভিয়া উঠিতে পারে , শুবিষ্কাতে লোকে এ দ্রব্য ভোগের পরিমাণ 
কমাইয়া ধিতে পারে , ধীরে ধীরে পরিবত-দ্রব্যের প্রতি আকধিত হইতে পারে , 
ইত্যার্দি। অর্থমন্ত্রীর পক্ষে ধদি দুইটি করের মধ্যে বিচার করিতে হয় তবে যাহার 
ক্ষেত্রে উদ্বত্তের পরিমাণ অধিক তাহা ধার্ধ করাঈ যুক্তিযুক্ত। উহাতে করভার কম 
অহুভূত হয়। 

শল্সিবাবেল ব্যম্মনির্বাহ-পক্ধত্তি এবহু সম্প্রান্তিক 
উপকম্যোগ লিম্ি (08101298562 7121. 00১০ 77005618919 2070 6176 

12৮ 06 71001-0091:5109] [7011 ) : ক্রমহীসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি 

হইতে ভোক্তার অর্থনৈতিক আচরণের বিক্লেষণ করা৷ যাইতে 
সস পারে। ইতিমধ্যেই একাধিকবার উল্লেখ করা হইয়াছে যে ভোক্তা 

বলিতে পরিবারকেই (18085521501 ) বুঝায় । স্থতরাং ভোক্তার 

অর্থনৈতিক আচরণ এবং পরিবারের অর্থ নৈতিক আচরণ এক এবং অভিন্ন ধারণ] । 

ভোক্তা বা পরিবারের এই আচরণ প্রতিফলিত হয় ব্যয়নির্বাহের € 2:010456 
পরিবারের ব্যয়- 7197.) মধ্যে, কারণ পরিবারের অর্থ নৈতিক কার্য (6০017010710 
নির্বাহ-পদ্ধতি 8061%105 ) হইল ব্যয়নির্বাহের মাধ্যমে ভোগ করা বা 
অভাবমোচন কর!1। 

প্রত্যেক পরিবারেরই সমস্যা হইল যে উহার আয় সীমাবদ্ধ অথচ অভাবের অস্ত 
নাই | এই অবস্থায় প্রত্যেককে বুঝিয়াস্থৃবিয়৷ হিসাব করিয়া চলিতে হয়-_কোন্ কোন্ 

১,.001080:08678 ৪0:0108 81090168 09 “60 ৪৪ 20 1008 (6009 016129108 01 20)0002 

31003606 0021070001056195 7091] 829.” ড8000618010, : 7)00%,017/508 
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ব্রব্য কত কত পরিমাণে ক্রয় কর] হইবে সে-সন্বদ্ধে হিসাব করিয়া নিবাচনের ভিত্তিতে 
পরিবাবের অর্থ নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়। লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হইল সীমাবদ্ধ 

আচবণেব লক্ষ আয়ের সাহায্যে পরিবারের যথাসম্ভব স্বাচ্ছন্দ্যবিধান ক্র! । 
অন্যভাবে বলা যায়, প্রত্যেক ভোক্তা ব। পরিবার তাহার নিদিষ্ট আয়কে এমনভাবে 

বায় করে যাহাতে মোট উপযোগ সবাধিক হইয়া দাড়ায়। 
উস কিভাবে পরিবার এই ব্যয়নিবাহ করে তাহারই সংকেত পাওয়! 

যায় সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধির (10৬ 06 1:001-7081:511781 

[00110% ) মধ্যে নীতিটিকে পরিবতনের স্ত্রও (10011001010 06 91251600017 ) 

বলা হয়। 
* বিধিটির ব্যাখ্যা করিব।র পূর্বে পরিবারের ভোগব্যয় সম্বন্ধে কয়েকটি প্রাথমিক 

নীতির উল্লেখ করা প্রমোজন। প্রথমত, পরিবারের ভোগবায়ের পরিমাণ নির্ভর 

করে উহার আষের উপর | যে-পরিবারের আয় যত বেশী সেই 
পবিবাঁবব ভোগব যে" ১ 
পরকাল পরিবাবের ব্যয়ের সামর্থ্য ও তত অধিক । দ্বিতীয়ত, পরিবারের 

ক্রয়সামর্থ্য আয ছাড়াও ভ্রব্যার্দির বাঞজজার-দাম দ্বারা নিয়স্্িত, 
কারণ প্রচলিত দামেই পবিবাবকে দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে হয়-_দামকে প্রভাবাদ্িত 
করিবাব ক্ষমতা কোন ভোক্ত।র নাই । তৃতীয়ত, ধরিয়া! লওয়া হয় যে প্রত্যেক পরিবার 
বা ভোক্তাই হিসাবী (18009091 )-__অর্থাৎ ভোক্ত। জানে যে কিভাবে ব্যয় করিলে 

পরিতৃপ্তি সর্বাধিক হয়। 
পরিবারের নির্বাচন-সমস্যা £ ভোগব্যয়ের উপরি-উক্ত নীতিগুলি হইতে 

এ-ধারণ] সহজেই কব। যাইবে যে পরিবারকে প্রথমেই ঠিক করিতে হয়--মোট আয় 
হতে কতটা! পরিমাণ ভোগের জন্য ব্যয় করা হইবে । ভোগব্যয়ের জন্য অর্থের পরিমাণ 
নিষিষ্ট হইয়া গেলে পবিবাবকে স্থির করিতে হয যে পচলিত বাজার-দামে কোন্ কোন্ 
দ্রবা কত কত পরিমাণে নির্দিষ্ট অর্থ দ্বারা ক্রয় করা হইবে । ইহাকেই বলে পরিবারের 

নির্বাচন-সমন্যা (010012] 0£ ০1১01০০ ০0৫ 0136 11005219010 ) | 

মি :_. ব্যঘেব পবিমাণ নির্দিষ্ট বলিয়া পরিবারকে যে শুধু বিভিন্ন ভ্রব্যের 
মধ্যে নির্বাচন করিতে হয় তাহাই নহে, উহাকে আবার দ্রব্যার্দির 

বিভিন্ন পরিমাণেব মধ্যেও নির্বাচন করিতৈ হয়-_কোন দ্রব্য বেশী পরিমাণ ক্রয় করা 
হইলে অন্যান্ত দ্রব্য ক্রমের পরিমাণ কমাইয়। দিতে হয়। এই দ্বিতীয় প্রকার নির্বাচনকেই 
বলা হয় পরিবর্তন (98516061017 ) | 

নির্বাচনের (০1,০০০) মত পরিবর্তনেরও উদ্দেশ্য হইল নির্দি অর্থব্যয়ের 

ঘর! যথাসম্ভব অধিক উপযোগ লা করা। এই লক্ষ্যে পৌছাইতে হইলে- অর্থাৎ 
নির্বাচনের উদ্দেন্ত ও. মোট উপযোগকে সর্বাধিক করিয়া! তুলিতে হইলে-_পরিবারকে 
লক্ষ্য-_সর্বাধিক বিভিন্ন দ্রব্যের বিভিন্ন পরিমাণের প্রাস্তিক উপযোগকে দ্রব্যাদির 
উপযোগ লাভ দামের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারবিবেচনা করিয়া চলিতে হয়। 
উহাকে বিচার করিয়া দেখিতে হয় যে, নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ছ্বার। কোন ভ্রব্যের 



১৫২ অর্থবিদ্ার ভূমিকা 

অতিরিক্ত একক ক্রয় করা হইলে তাহা হইতে যে-অতিরিক্ত উপযোগ লাভ করা যাঘ 

তাহার তুলনায় এ একই পরিমাণ অর্থ অন্যান্য দ্রব্যের অতিরিক্ত একক ক্রয় করিতে 
বায় করা হইলে কতট। পরিমাণ অতিরিক্ত উপযোগ পাওরা যাইতে পারে। 

সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধি ও পরিবারের ভারসাম্যের অবস্থা (1.9 
01 70015717781] [76111 8170 10311110000 06 0১০ [7005৬170100 : 

এইভাবে বিচারবিনেচন| করিয়া! নিঠি& অর্থব্যয়কে বিতিন্ প্রন্যের মধ্যে এমনভাবে বণ্ডন 

করিয়। দিতে ভউবে যাতে প্রত্যেক এণোর উপর বারিত *্ষে 
সর্বাধিক উপযোগ- 2 . রা 
লাভের পদ্ধতি টাকা প্রতি প্রান্তিক উপযোগ (105215100] 911]115 700 185 

0০০) সমান সমান ভইঘ়। দাঁডায়। উ| করিতে পারিলেই 
পরিবার উহার নিদিষ্ট অর্থব্যপ্র ভইতে সবধাধিক উপযোগ লাভ করিতে সমর্থ ভইবে | 
প বারেব ভাবসামের এই অবস্থাকে পরিবারের ভারসাম্যের অবস্থ। (০0101110007) 

অবস্থা ০0915010017 ) বল। শয়, কারণ উপখোগ অবাধিক হওয়ায় পরিবার 

আর অর্থবায়ের ব্টনের কোন পরিবতন করিতে চাঠহিণে না। উহ। তখন “ন যযৌ ন 

তশ্থৌ” অনস্থায় গাকিবে ।১ এহভাবে পরিব্নের মাধ্যমে সম প্রান্তিক উপযোগে আসিগ। 
ভোক্ত। বা পরিবার ভারসাম্যের অবস্থায় পৌছায় বলিয়। গতিটিকে বল] হয় সমপ্রান্তিক 

উপযোগ বিধি (1.9 0৫ চ001-10016100] [70115 )। উঠ] “সর্বাধিক পরিতৃপির 
ধারণা? (10০০60100 0170 ফ1]00]া। 90115670010) নামেও অঠিহিত। 

সর্বাধিক পরিতৃপ্তি বা গোক্তার ারসাম্যের অধগ্ভাকে আর একভাবেও দেখানে। 
যায়। বলা যায় যে নিদিষ্ট পরিমাণ অর্থব্যয় হইতে উপযোগ তখনই সবাধিক হয় যখন 
ক্রীত ভ্রব্যসমূহের প্রান্তিক উপযোগ উহাদের দামের সমানুপাতিক হইয়! দাড়ায় । 
যেমন, কোন দ্রব্যের এক এককের দাম ধদি অন্ত আর একটি ভ্রব্যের এক এককের 
দামের ছিগুণ হয়, তাহ] হইলে ভারসায্যের অবস্থায় প্রথম দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগকে 
ছিতীয় দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগের দ্বিগুণ হইতে হইবে । ক ও খ এই দুইটি কাল্ননিক 
দ্রব্য ধরিয়া উপযোগ সবাধিককরণের উপরি-উক্ত নিয়মটিকে এইভাবে সংক্ষেপে 
দেখানে। যায় : 

ক ব্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ _ খ প্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ। 
ক দ্রব্যের দাম থ দ্রব্যের দাম 

উপরের সমীকরণটিতে দেখানো হইগরাছে যে ক দ্রব্যের উপর ব্যপ়িত টাকাপ্রতি 

প্রাস্তিক উপযোগ খ দ্রব্যের উপর ব্যয়িত টাকাপ্রতি প্রান্তিক উপযোগের সমান। 

১. বিষয়টি ৬ধাহবণের সাহাবো পারশ্ষুট কব। যাইতে পারে । বরা যাওক, মাত্র খ্বামা-ন্পী ছুইজনের 

কোন পরিবারের মাসিক আয় ৫০* ঢাক1। ডা *ইতে পরিবার জীবনবাম। ইত্য|দির মাধ্যমে মাসিক ১০৭ 
টাক! সঞ্চয় করে । সৃতরাং ই পরিবাব মাসে ৪০০ ঢাকা ব/য় করিতে সমর্থ । যাঁদ পগ্সিবারটি বাড়ীভাড়ার 
জন্য মাসে ১০০ টাকা, খাওয়াদাওয়ার জন্ঘ ২০* টাকা, জামাকাপড়ের জন্য ৫* টাকা এবং আমোদপ্রমোদের 

জন্য ৩০ টাক! ব্যয় করিয়া! যনে করে যে উপযোগ সব।ধিক হইতেছে অর্থাৎ এ টাকায় ইহ অপেক্ষা আর 
ভাল থাক! যায় না-_তবে পরিবারটি ভারসাম্যের অবস্থায় আছে বুঝিতে হইবে । তখন আর এ পরিবার 
অন্যভাবে নির্দিষ্ট ৪* টাক! ব্যয় করিবার কথা ভাবিবে না। 
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উপযোগকে সর্বাধিক করিবার এই নিয়মটির যুক্তি সহজেই উপলব্ধি করা যায়। ধরা 
যাউক, ছুই দ্রব্যের ক্ষেত্রে টাকা প্রতি প্রান্তিক উপযোগ সমান হয় নাই। দেখ। গেল 
যে ক দ্রব্যের ক্ষেত্রে শেষ এক টাকা ব্যয়ের ফলে প্রান্তিক উপযোগ লাভ হইয়াছে 
৬ একক আর খ প্রব্যের ক্ষেত্রে শেষ টাকাট ব্যয়ের প্রান্তিক উপযোগ হইল ৯ একক। 
এই অবস্থায় পরিবার ক দ্রব্যের উপর খ্য় ক ইম্স! দিন্। খ দ্রব্যে উপর টাকা ব্যয় 
বাডাইয়! দিবে। ইহার ফণে ক পব্রব্যের ক্ষেত্রে টাকা প্রতি প্রান্তিক উপযেগ বাড়িয়া 
যাইবে এবং খ দ্রবোর ক্ষেত্রে টানা তি প্রান্তিক উপযোগ কমিঘ্না আমিবে। এই'ভাবে 
ছইটি দ্রবোর ঞ্রুঘ্রের :|সঃদির ফলে শেষ পর্যন্ত উচগ্ন ক্ষেত্রেই টাকা প্রতি প্রাস্তিক 
উপযোগ সমান সমান গইপ। দাডাউবে | 

উদ্াহরণের সাহায্যে পরিবারের ক্রয়-পদ্ধতির ব্যাখ্যা (11156911012 

06 0 790101185৩ 19107 ৮1150 [76005017১10 ) : বিশিন্ন দবোর ক্ষেঅ্রে 

টাকা প্রতি প্রান্তিক উপযোগকে সমান করিয়া পরিবার বা ডে কিশাণে নিগিষ 
পরিমাণ অর্থব্যয় ভইতে যথাসম্ভব সবাবিক উপযোগ লাভ করিতে পাবে তাহ। নিয়ের 
উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্য। কর। যাইতে পারে। ধর। যাউক যে আমাদের রাবাবু 
বাদ্দারের জন্য দৈনিক বরাদ্দ ৮ টাক পইর। ক ও খ এই গুটি প্রব্য ঞ্ুয় করিতে 

বাদারে গেলেন। নাছারে ক 9খ দ্রবা দুইটির প্রতি এককেব দাম ১ইল যথাক্রমে 
২ টাকা ও ১ টাক।। আমরা আরও ধরিয়। লইদ্াছি যে পরব্য ছুহটিব বিতিন্নি পরিম।ণ 
হইতে কত কত প্রান্তিক উপযোগ পাঁও করা যাইবে সে-সম্প্কে রামবাবুর সুস্পষ্ট 
ধারণ রহিয়াছে । এখন দ্নেখা যাউক, পরিবারের প্রতিশিধি হিসাবে প্রামবাৰু মোট 
বরাদ্দ ৮ টাকা ব্যএকে কিভাবে দ্রব্য ইটির মধ্যে বণ্টন করা মোট উপযোগকে 

সবাধিক করিবার চে করিবেন । 
ক দ্রব্যের ধিঙিন্ন পরিমাণের প্রান্তিক উপযোগ ১৪, ১২১ ১০ ইত্যাদি কিন্তু 

দ্রব্যটির দাম ২ টাকা হওয়ায় এ দ্রব্যের টাকা প্রতি প্রান্তিক উপযোগ হইবে ৭) ৬১ ৫, 
ইত্যাদি (কারণ, 28৭, ২১০৬ উত্যাদি)। খ্্রব্যের ক্ষেত্রে দাম ১ টাক! হওয়ায় 
উহার প্রান্তিক উপখোগ এবং টাকাপ্রতি প্রাপ্তিক উপযোগ অভিন্ন হইবে । এখন প্রশ্ন, 
রামবাবু তাহার নিদিগ্ন ৮ টাকা ব্যয়ে জরা ছুঈটির কত কত পরিমাণ ক্রয় করিবেন? 
ছুইটি দ্রবোর টাকাপ্রতি প্রান্তিক উপধোগের ঠিসাবের দিকে লক্ষ্য করিলে বুঝা 
যাইবে যে রামবাবু খ দ্রব্যের ৪ একক এবং ক দ্রব্যের ২ একক ক্রয় করিলেই তাহার 
মোট উপযোগ সর্বাধিক হইয়! দাঁড়াইবে। ব্যাখা। করিয়৷ বল! যায়, রামবাপু মোট 
৮ টকার মধ্যে ৪ টাক] খ দ্রব্য ক্রয় করিতে এবং বাকী ৪ টাক] ক দ্রব্য ক্রয় করিতে 
ব্যয় করিলে তাহার মেট ব্যয় হইতে প্রান্তিক উপযোগ ব। তৃপ্তি হইবে ক দ্রব্যের দরুন 
(১৪+১২- ) ২৬ একক এবং খ ব্রব্যের দরুন (৯+৮+৭+৬- ) ৩০ একক। 
স্থৃতরাং মোট উপযোগ হইবে (২৬+৩০- ) ৫৬ একক । অন্য কোনভাবে এ ৮ টাকা 
ব্যয় করিয়। রামবাবু দ্রব্য ছুইটি হইতে ৫৬ একক উপযোগ লাভ করিতে সমর্থ হইবেন 
না। যতক্ষণ পর্যস্ত রামবাবুর পরিবারের আয়ব্যয়ের পরিমাণ বা রুচি অথবা ভ্রব্য 



১৫৪ অর্থবিগ্ভার ভূমিকা 

দুইটির দাম অপরিবতিত থাকিতেছে ততক্ষণ পর্যস্ত পরিবারের প্রতিনিধি হিসাবে 
রামবাবু অন্য কোনভাবে নির্দিষ্ট অর্থ ব্যয় করিবার দিকে ঝুকিবেন না। 

পরিবারের ব্যয়ের কাম্য বণ্টন 
দ্রব্যেব ক দ্রব্য (দাম-২ টাকা) খ দ্রবা (দাম--১ টাকা) 
একক |... টিভি শা 
সংখ্যা | প্রাপ্তিক উপযে।গ ূ প্রাঞ্থিক উপযোগ--দাম | প্রাপ্তিক ওপযোগ | প্রান্তিক উপযোগ-:-দাষ 

১ ১৪ ৭ ৯ ৯ ম 

১ ১৯ ৮ ৮ 

১, ৫ ণ ৭ 

৪ ঙ ৩ ৬ ৬ 

৫ ১ ১ রি 

৬ ৪ ৪ 

পরিবর্তন € 07917625 17 056 7901015955 [9197 ০01 6156 [7051561)010 036 

€০ 00188107625 217 [1)00106, ৬ 811986102) 117 1911069, ৪০.) : এখন রামবাবুর 

পরিবারের আয় কিংব! দ্রব্যাদির দাম পরিবতিত হইলে রামবাবুর ভোগব্যয়ের বা! 
ভোগ্যন্রব্য ক্রয়ের সিদ্ধাস্ত কিভাবে পরিবতিত হইবে, তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা 
যাইতে পারে । 

প্রথমে ধরা যাউক যে রামবাবুর নির্বাচিত দৈনিক ভোগব্যয়ের পরিমাণ ৮ টাকা 
এবং খ ব্রব্যের দাম ১ টাক! অপরিবতিত রহিল, কিন্তু ক ব্রব্যের দাম ২ টাক হইতে 

হাঁস পাইয়া ১ টাকা হইল। এখন রামবাবুর পরিবার মোট ৮ 
রি দামেব পরিবর্তনে টাকাকে ছুইটি ত্রব্য ক্রয়ে কিভাবে ব্যয় করিবে? ক ত্রব্যের 

দাম অর্ধেক হওয়ার দরুন ক দ্রব্যের ক্ষেত্রে টাকাপ্রতি প্রান্তিক 
উপযোগ ঘিগুণ হইবে । স্থৃতরাং রামবাবুর পরিবারকে ক ও খ ছুই দ্রব্যের 'টাকাপ্রতি 
প্রান্তিক উপযোগকে নৃতনভাবে তুলন৷ করিয়! সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে ব্রব্য দুইটির 
কত কত পরিমাণ ক্রয় করা হইবে। দ্রব্য দ্বুইটির টাকাগ্রতি প্রান্তিক উপযোগের 
হিসাব হইতে বল যায় যে এ পরিবার* মোট উপযোগকে সর্বাধিক করিবার জন্য 
৮ টাকার মধ্যে ৪ টাকা ব্যয় করিয়া খ দ্রব্যের ৪ একক এবং বাকী ৪ টাক] ব্যয় করিয়] 
ক ত্রব্যের ৪ একক ক্রয় করিবে। অতএব, তুলনায় ক ব্রব্যের দাম কমিয়! যাওয়ায় 
উহার ক্রয়ের পরিমাণ পূর্বের তুলনায় বাড়িয়া! যাইবে । 

এখন আবার ধরা যাউক, ক দ্রব্যের দাম ২ টাকা এবং খ ব্রব্যের দাম ১ টাকা 
অপরিবতিত রহিল কিন্তু রামবাবুর পরিবারের আয় বৃদ্ধি হওয়ায় ছুইটি দ্রব্যের উপর 

মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৮ টাকা হইতে বাড়াইয়! ১১ টাক1 কর] হইল। এখন পরিবারের 
হইয়া রামবাবু কিভাবে এই মোট ১১ টাকা জরব্য ছুইটির মধ্যে বণ্টন করিবেন? দ্রব্য 
ছুইটির টাকাপ্রতি প্রান্তিক উপযোগের হিসাব হইতে সহজেই বল! ধায় যে রামবাবুর 



চাহিদার ভিত্তি প্রান্তিক উপযোগতত্ব ১৫৫ 

' পরিবার ৬ টাক! ব্যয় করিয়। ক দ্রব্যের ৩ একক এবং বাকী ৫ টাকার দ্বার! খ দ্রব্যের 
৫€ একক ক্রয় করিবে। ইহার ফলে মোর্ট উপযোগ হইবে সর্বাধিক। ব্যাখ্যা করিয়া 
বলা যায়, ক দ্রব্যের দরুন উপযোগ হইবে (১৪+১২+১০ন ) ৩৬ একক এবং 
খ দ্রব্যের দরুন (৯+৮+৭+৬+৫- ) ৩৫ একক । স্থৃতরাং মোট উপযোগ হইবে 
৭১ একক। আর কোনভাবে ১১ টাক] ব্যয় করিয়া রামবাবূর পরিবার ৭১ একক 
উপযোগ লাভ করিতে পারিবে না। এখানে লক্ষণীয় হইল যে ৩ একক ক দ্রব্য এবং 
৫ একক খ দ্রবা ক্রয়ে টাকাগ্রতি প্রান্তিক উপযোগ সমান সমান (৫ একক) হইতেছে। 

গুরুত্ব € 1770077687]10- 0 00 12 ): মাশালের মতে, প্রান্তিক 

উপযোগ বিধি না পরিবঞনের নীতি শশর্থবিদ্াব অনসঙ্ধানের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই 
পরিব্যাপ্ত। উপরের আলোচনাম আমবা ভোক্তা বা পরিবারের 

8945 অর্থবায়ের দিক দ্রিয়াউ ইহার গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচন। করিয়াছি। 

ইত! ছাড়াও বিধিটি বর্তমান বায় ও ভবিষ্যৎ সঞ্চয়, উৎপাদন, 
বণ্টন, বিনিময় প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হউজে পারে এব" হম । ভোগ 9 সঞ্চয়ের 

ক্ষেত্রে আমরা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভোগের মধ্যে তুলনামূলক বিচার করি মাত্র । আমরা 
দেখি যে কতটা এখন এবং কতটা ভবিষ্কাতে বার কৰিলে অধিক তৃপ্তিলাভ করা 

যাইবে । যদি আমাদের ধারণ! হয়, বঙ্মানে এতট! ব্যষ না করিয়া পরে ব্যয় করিলে 
অধিক তুপ্তিলা5 কর! ধাইবে তবে আমরা তাহাই করি । বিপরীত 

ভোগ উপর ০৭ দিক দিষা যদি মনে হয যে ভনিষ্যতের পরিবণে বর্তমানে ব্যয় 
করিলেই অধিক তৃপ্রিলা সম্ভব হইবে তবে সেই পন্থাই অন্থসরণ 

করি। এইভাবে পরিবর্তনের ফলে বদ্মানে বায়ে এবং শুবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত অর্থের . 

প্রান্তিক উপযোগ পরস্পরের সমান হয় । 

উত্পাদনের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী সর্বদাই উৎপাদনের একটি উপাদানের সংগে 
উৎপাদনের অন্যান্ত উপাদানের পরিবর্তনসাধন করিয়া চলে । কিন্ত যন্ত্রপাতি বাভাইয়া 

এবং শ্রমিক কমাইর। ব। শ্রমিক বাডাইয়। 'এব* যন্ত্রপাতি কমাইয় 
রর ৫ তরে .উৎপাদনের কাম্য অন্্রপাত ঠিক করিতে থাকে। এই কামা 

অন্ুুপাতের স্থলে বিভিন্ন উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন পরস্পরের 

সমান হয় এবং তখনই তাহার মুনাফা হয়*সর্বাধিক | 
বিনিময়ের ক্ষেত্রে পরিবর্তন নীতির প্রয়োগ সহজেই অনুধাবন কর! যায় । বিনিময় 

বলিতে পরিতৃপ্তিবৃদ্ধির উদ্দেশ্তে একটি জিনিসের পরিবর্ে আর একটি জিনিসের 
পরিবর্তনই বুঝায়। সুতরাং বিনিময়ের ক্ষেত্রেই এই নীতির সর্বাপেক্ষা! অধিক প্রয়োগ 

রহিয়াছে । দাম-নির্ধারণ ব্যাপারেও ইহার গুরুত্বকে উপেক্ষ। করা 
দাস-নির্ারণের ক্ষেত্রে যায় না। যোগানে ঘাটতি পড়ার দরুন কোন জিনিসের দাম যখন 

বাড়িয়া যায় তখন আমরা পরিবর্তন নীতি অশ্থসরণ করিয়া এ 
বেশী দামের জিনিস কম এবং অপেক্ষাকৃত কম দামের জিনিস বেশী করিয়। ক্রয় করিয়া! 
থাকি। ফলে ঘে-জিনিসের ঘোগান হ্রাস পাইয়াছে তাহার দাম কমিয়া আসে। 



১৫৬ অর্থবিদ্ভার ভূমিকা 

বণ্টনতত্ব (7116015 ০0: 01507000107 ) অন্কসারে উৎপাদনের প্রত্যেক 

উপাদানের দাম উহার প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হয়। পরিবর্তন 

ব্টনতকে প্রয়োগ নীতির প্রয়োগের ফলে বিভিন্ন উপাদানের রাসতিক উৎপাদনও 
পরস্পরের সমান হয় । 

সমগ্রাস্তিক উপযোগ বিধির সীমাবদ্ধত। (11101556107) 0 6১০ 7.৪ছা 

0% 170001-179811781 ০0175 ) £  অর্থবিদ্বার অন্যান্ত স্তরের মত সমপ্রাস্তিক 

অর্থবিগব অগ্ঠান্ত.: উপযোগ, শিধি কেবল ঝোঁক বা প্রবণতার ( (67001)05 ) 

স্থনেব ায উচা নিদেশ করে মাত্র। নাস্তব ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যক্তির বায়নির্বাহ ষে 

রি পরিবত্নের নীতি অন্ভসনণ করিয়া সমপ্রান্তিক উপযোগের সষ্টি 
করিবে এপ কোন নিশ্চনত। নাই | পরিব*নের নীতি অন্থসরণ 

করিতে হউলে স্ক্মভাবে ণিচার করিতে হয়, গতি পদে হিসাব করিতে তয় । উই। 
সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে অধিকাংশ ময় সম্ভন হয না1। গ্রথমত, আমরা বায়নির্বাত 
হয়ো টি, ন্যাপারে কতকট] ক্তাধ ঘার। পরিচালিত হই, বিচার করিঘা 
ব্যাপারে আমরা দেখি না যে অন্যভাবে বায় করিলে অধিক তৃপ্তিলাভ করা যাইত 
কতকটা স্বভাব দ্বারা কিনা। দিতায়ত, অনেক সময় ইচ্ছার বিরুদ্ধেও আমাদিগকে 
টিরিচাঠিতি সামাজিক পীঙ্তিশীতি আচারন্া।ঠার প্রভৃতি মানিয়া চলিতে 
হয়। ইহার জন্য আমরা বাঘনিবাও ব্যাপারে পরিবতনের নীতি অনুসরণ করিতে 
২। আমাদিগকে পারি ন|। যেমন, সামাছিক প্রথার জন্য আমর| এদেশে অনেক 
সামাজিক রীতিনীতিও ক্ষেত্রে শিবা উপনয়ন উত্যার্দির সময় সংগতির অতিরিক্তও 
মানিয়। চালতে হয় ব্যয় করিঘ। থাকি, পুজার সময় খণ করিয়াও গ্রয়োজনাতিবিক্ত 
পোশাকপরিচ্ছদ কিনিয়। থাকি । 

তৃতীয়ত বল। হয় যে, সকল এ্রব্যের একক প্রমো ্গনমত বিভাজা (05178 0 
1001%151011105 ) নহে বলিয়। আমর! বিঙিন্ন জব্য হইতে সমপ্রান্তিক উপযোগ 

৩। এককের অবিভাজা- লাভ করিতে পারি না। যেমন, আর ২৫* গ্রাম মাছ এবং 
তার দরণন সমপ্রান্তিক আর ২৫০ গ্রাম আনুর মধ্যে পরিবর্তন করিতে পারি ঃ কিন্ত 
উপযোগ লাভ সম্ভব আর ২৫ গ্রাম মাছ ও ১ খানি ধুতির মধ্যে পরিবর্তন 
বিন করিতে পারি না। কারণ, ১ খানি পুতি ছোট ছোট খণ্ডে 
ক্রয় করা যার না। 

চতুর্থত, অনেকে বিধিটির সমালোচনা এই বলিয়া কেন যে ইহা দ্বারা মোট 
উপযোগের পরিমাপ হয়ত করা যায়, কিন্ত মোট পরিতৃপ্থির পরিমাপ করা যায় না, 

কারণ উপযোগ ও পরিতৃপ্তি এক জিনিস নহে । উপযোগ বলিতে 
্ ও থারা বুঝায় আকাংক্ষার অবস্থা! বা কামাতা (06912015595 )। যে- 

পিপরিতি দ্রব্যের জন্য আকাংক্ষ। যত তীব্র হইবে তাহ। হইতে পরিতৃপ্তিও 
তত অধিক লাভ করা যাইবে এরূপ কোন কথা নাই। স্থতরাং 

সমপ্রাস্তিক উপযোগ হইতে সর্বাধিক পরিতৃপ্তির মিদ্ধান্তে পৌছানো! যায় না। 



চাহিদার ভিত্তি_ প্রান্তিক উপযোগতত্ব ১৫৭ 

অতএব দেখা যাইতেছে, সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধির কার্যকারিতা নান! দিক দিয়া 
সীমাবদ্ধ। তবে ইহা সম্পূর্ণ মূল্যহীন ধারণা নহে। কারণ প্রথমত, উপযোগ ও 

পরিতৃপ্তির মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ রহিয়াছে এবং দ্বিতীয়ত, মানুষ 
মার মরা সবদা বিচারবিবেচনা করিয়া না চলিলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে চলে। 
এদেশে লোকে ষখন উৎসব ইত্যাদিতে সাধাতিরিক্ত ব্যয় করে তখন সমালোচনার 
ভয়ে বা! স্বখ্যাতির আশাতেই করে। ইহাঁও একপ্রকার পরিতৃপ্তি যাহাকে উপযোগ 
হইতে পৃথক করিয়! দেখা যায় না। আবার মান্ষ প্রতি পদে পরিবতনের নীতি না 
মানিরা, বিঙিন্ন দ্রবা হইতে সমপ্রান্তিক উপযোগ পাওয়া যাইতেছে কি না তাহার 
বিচার ন। করিয়। চলিলেও বুদ্ধিমান জীব হ্দিবে মোটামুটি বিচারবিবেচনা করে। 
ফলে অর্থবিগ্তার অন্যান্য অনুমানসিদ ও অনিশ্চিত স্তরের হয় সমপ্রান্তিক উপযোগ 

বিধি বা! পরিবঙনের স্ত্রের একট! মোটামুটি কাখকারিতা দেখিতে পাওয়া যায় ।১ 

ংক্ষিগ্ুসান্র 
কিছুদিন পূ পন্য প্রান্তিক ঢপযোগতন্েব সাশাদো চাঠ্দাব ভিওি ব্যাখ্যা কৰা হইত। প্রান্তিক 

ডপযোশতন্ত্বের মুন বন্তবা হত এইবপ 2 কোন আবে গ পন'ণনৃদ্ধিব সগে ডহাখ ৪পযোগ ত্রমশ হাস 

পাইয়! প্রতেক ভোক্ত।ব শেত্রে তাগাব দামেব সমান হঙথ। দাড়ায় । এত ৭নই|সমান উপযে।গ বিধিকে 

একরূপ ব/তিব'ম'ব$]ন বালধ। ধব| হয । 

ঞ্মহাসমান উপবোগ বিবি হইতে ভোক্তাব ডদ্বংন গন্ধে বাবণা উদ্ভুত । বর্তমানে এই ধারণাটি বিশেষ 
সমালোচনার সম্খুশীণ £ইতেও ইহাব যে কিছুট। মন। এ। সন্দেঃ নাই । 

প্রান্তিক উপযোগতন্ব অন্বমাৰে ভোগ । বিভিন্ন দরব। এযেব ব।'শারে পরিবর্তন নাতি অনুসরণ করিয়া 
চলে এবং তাহাব নি” বাঘ এমনভাবে বন্টন করে বেন বান দ্রব্যেব উপযে।গ সমপ্রান্তিক হয়। বিভিন্ন 
দ্রবোর উপযেগ যখন সমপ্রান্তিক হয় তখনই তাহ।র পবিস্প্থি হয সর্বাধিক । | 

অনুশীলনী 
1, 70909 7611169. 10161744 6189 1৮990. 7৮110. 17721907057509 01 656 18017006100 066 9912, 

60৮9] 9100 10:011)%]1 5611169- 10 0018 06)7)09206, 01১001১১ 6190 2019509 01 09701107]  007)0910% 
0: 0.0108110 

[ উপযোগের সংজ্ঞা নির্দেশ কর । মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে পার্থকোর প্রযোজনীয়ত৷ 

ও গুরুজ ব্যাখ্যা কর। এই প্রসংগে উপযোগের পরিমাণবাচক ধারণার তাৎপর্ষের পর্য।লোচন। কর |] 

(১৬, ১৪১-৪৪ এবং ১৭০-৭২ পৃষ্ঠা ) 

2, 2100 009 0170017019 01 8005018062018 100 (6109 [গজ 01 9001-7700:8170] 11611160, 
1090 %:০ 000 111281056108)5 01 018 18৬51? 

[ পরিবর্তন-নাতি এবং সমপ্রান্তিক উপযষোগ বিধিব পযালোচনা কর। বিধিটির কোন ব্যতিক্রম 
আছে কি?] (১৫১-৫৩, ১৫৬-৫৭ পৃষ্ঠা) 

8..10%01110 659. 00189906 ০£ 0010592799৯ 90500108” ড1109৮ 27০0 609 0899 01 68 
00230910% 1) 90010077010 (18907) ? 

| ভোক্তার উদ্বংস্ত সম্বন্ধে ধারণা! ব্যাখ্যা কর। অর্থ নৈতিক তত্বে ধারণাটির মূল্য কি ? ] 
( ১৪৭-৫০ পৃষ্ঠা ) 

১, ৬1917897006 01 001099, ৫0081091160 6০0 ৫1৭6120069 006 1000009 8090101778% 6০ 60৪ 
1 01 8100010761010 ০০ 5৪ ৬ 560209 (0070 12200 606 81 00120101160 ... 6০ 1] 06০1: ০ 699 
89265. 73116 9৭ & 20669001806 6 020, 177) & 0951817) 10081) 28821)1010, 10909058 লও ৪ 
28880708918.” 0৯010%7 : 051857665 0 2০/56$০91 21007075% 



১৫৮ অর্থবিগ্ভার ভূমিকা 
4, ভাত & 82076 20065 070. 00289 5008718 ৪0200] 59. 

[ ভোক্তার উদ্বত্তের উপর একটি সংক্ষিপ্ত টাকা রচনা কর |] (১৪৭-৪৮ পৃষ্ঠা) 

6. ০ 0০9৪ & 00709000797 01861101069 & 15970. 82000010601 1280106 12 10017988776 6০ 

901071009016899 6109 103093 ০1 11101) 919 £1০10, ? 

[ ছুইটি জিনিসের দাম দেওয়া থাকিলে কোন ভোল্। নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ এ ছুইটি দ্রব্য ক্রয়ে কিভাবে 
ব্যয় করে তাহা দেখাও । ] ( ১৫০-৫৩ পৃষ্ঠা এবং ১৫শ অধ্যায়ের ১নং প্রশ্ন ও তাহার ইংগিত ) 
৯ ৯5555555 

চাহিদার ভিত্তির আধুনিক ব্যাখ্যা" পছন্দতত্ব বা! 
নিরপেক্ষতা-রেখা বিশ্লেষণ 

৬৫ (10108 দযচা ঠা ঠা 0 0 নাত 84915 
0) 7077740/1--7দছাাহাযার 05770028508 

হাবাটযানাদাদ দার ০ছ, 00৬, 41415915) 

সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত অর্থবিষ্যাবিদগণ উপযোগ সম্বন্ধে ধারণার সাহায্যে চাহিদার 
প্রকৃতি ব্যাখ্যা করিয়া আপ্িম়াছেন। কিন্তু উপযোগ সম্বন্ধে ধারণার সীমাবদ্ধতার 
. (11001000105 ) দন্য এই ব্যাখ্য। সম্পূর্ণ ও সার্থক হইতে পারে 

চি মাধমে, নাই। উপযোগ অন্যতম মানসিক ধারণ! বলিয়। ইহার পরিমাপ 
ইদা ব্যাখ্যার ক্রুটি ৃ 

কর! সম্ভব হয় নাই। আধুঁনক অর্থবিদ্যাবিদগণের মতে অবশ্য 
পরিমাপ করিবার প্রয়োজন নাই । কারণ, অর্থবিভ্ভ। আলোচনায় আমরা নির্বাচন- 
সমস্যা (70:01575 0£ ০19০1০০)৯ এবং বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদার আপেক্ষিকতার 

সহিতই সম্পকিত, কোন বিশেষ দ্রব্যের জন্য মোট ব! প্রান্তিক আকাংক্ষার সহিত 
নহে। বস্তত, কোন বিশেষ দ্রব্যের চাহিদাকে অন্য-নিরপেক্ষভাবে (1) 15012010) ) 
দেখা যায় না, অন্যান্য ভ্রবোর চাহিদার সহিত তুলনা করিয়াই উহার বিচার করিতে 

হয়। সংশ্লিষ্ট ভোক্তার পক্ষে মাছের উপযোগ কত তাহ! 
ই্রযোগ অপোাকতার নির্ধারণ করা যায় না, কিন্ত নির্দিষ্ট পরিমাণ মাছ ও মাংসের 
ধারণার মাধামেই মধ্যে সেকি অঙ্রপাত পছন্দ করিবে তাহা নির্ণয় করা যায়। 

চাহিদার ব্যাখ্যা করা সুতরাং বিভিন্ন দ্রবোর চাহিদ্! পরস্পর হইতে পৃথক নহে, পরস্পরের 
টিটি সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পকিত। এই কারণে প্রত্যেক ভোক্তারই 
পছন্দের একটি পর্যায় বা অন্পাতের হিসাব (5০516 ০৫ 121609128099 ) থাঁকে। 

ফলে সে সর্বদাই সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের এক এককের সহিত অন্থান্তি দ্রব্যের অতিরিক্ত 
এককসযূহের তুলন। করিয়া থাকে । যেমন, লোকে বাজারে গিয়া বিচার করে যে 
তাহারা আর একটু মাছ বা আর একটু মাংস কিনিবে। সীমাবদ্ধ আয় লইয়! সর্বাধিক 
পরিতৃপ্থিসাধনের প্রচেষ্টাতেই লোকে এক্প করিয়া থাকে। 

১. ২ পৃষ্ঠা দেখ। 



পছন্দতত্ব বা নিরপেক্ষতা-রেখ। বিশ্লেষণ ১৫৯ 

পছন্দতত্ব বা নিরপেক্ষতা-রেখা বিশ্লেষণ € 19612721706 0176025 0: 
[100166005 08৮5 410915919 ) £ এই পছন্দের পর্যায় (5০৪16 ০: 
12566761505 ) উপযোগের মত মানসিক ধারণ! নয়। মান্থষের বাহিক আচরণে 
প্রকাশ পায় বলিয়া ইহা সম্পূর্ণ পর্যবেক্ষণযোগ্য ।১ বিষয়াটিকে পরিষ্ফট করিবার জন্য 
নিরপেক্ষতা-স্চীর (1019511006 501760016 ) অবতারণা করা যাইতে পারে। 
নিরপেক্ষতা-স্চী বলিতে বুঝায় বিভিন্ন দ্রব্যসমন্বয়ের (০002110861075 04 £০০5) 
এমন একটি তালিকা ঘাহার প্রত্যেকটি সমন্বয় কোন ব্যক্তিবিশেষ সমভাবে পছন্দ 

কবে। ক ওখ যদি দুইটি দ্রব্য হয়, তবে ক ত্রব্যের কিছুটা এবং 
88824 খ দ্রব্যের কিছুট। লইয়া এমন অনেক সমন্বয় সষ্টি কর! যাইতে 

পারে যাহাদদের মধ্যে পছন্দ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ 
(250176161)) থাকিবে । ক ও খ দ্রব্যের পরিবতে যদি আমর! সন্দেশ ও 
আমের উদ্দাহরণ লই তবে বিষয়টি অনুধাবন করা আরও সহজ হইবে। ধরা যাউক, 

বাম ও শ্যাম ছুইজনে একই ট্রেনে করিয়া গ্রামের বাড়ীতে 
নি যাইতেছে । বাভীর জন্য রাম ৪০টি সন্দেশ এবং শ্তাম এক টুকরি 
আম লইয়। চলিয়াছে। গাভীতে শ্তাম আম লইয়! যাইতেছে শবনিয় রামের মনে হইল 
৪০টি সন্দেশ না লইয়। কিছু আম পইলে মন্দ হইত ন|। রাম আম লইবার ইচ্ছা! 
প্রকাশ করায় শ্টাম উহাতে রাজী হইল। তখন বাম সন্দেশের পরিবর্তে কিভাবে 
আম লইতে চাহে তাহা ব্যাখ্যা! করিল। রাম বলিল, সন্দেশের পরিবতে মে টুকরি 
হইতে এবূপভাবে আম লইবে যে যতগ্ুলি আম সে লইবে তাহার তৃপ্তি এবং যতগুলি 
সন্দেশ সে ছাড়িবে তাহার তৃপ্তি সমান সমান হইবে । অর্থাৎ, বিনিময়ের ফলে রামের - 
পরিতৃষ্থির কোনরকম পরিধতন হইবে ন|। শ্যাম এই সঙ মানিয়! লইয়! রামকে তাহার 
আম-সন্দেশ বিনিময়ের হার উল্লেখ করিতে বলিল। রাম বলিল: প্রথমবারে সে ১টি 
আমের বদলে ১০টি সন্দেশ ছাড়িয়া দিতে প্রত্তত, কিন্তু দ্বিতীয়বারে ১টি আমের বদলে 
৫টি সন্দেশ, তৃতীয়বারে ১টি আমের বর্দলে ৪টি সন্দেশ দিতে রাজী । সে সন্দেশ ও আমের 
ষে বিভিন্ন সমথ্রয় বর্ণনা! করিল তাহা! একটি তালিকার আকারে সাজানো যাইতে পারে : 

৩০টি সন্দেশ এবং ১টি আম 
২৫টি , ৯ ২টি , 

২১টি » ৩টি » 
১৬টি » রে ৫টি » 
১৪টি , ৬টি 

১০টি » টী ৯টি 
৫টি , ১৬টি » 
১টি রি রি ৩০টি রগ 
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১৬০ অর্থবিষ্ভার ভূমিকা 

নিরপেক্ষতা-রেখ। : ১৫৭ পৃষ্ঠার তালিকাই রামের নিরপেক্ষতা-স্থচী (1000176- 
161)06 501)20101 )। ইহার অন্তর্গত সন্দেশ ও আমের বিভিন্ন সমন্বয় সম্পর্কে রাম 

নিরপেক্ষ___অর্থাৎ প্রত্যেকটি সমন্বয় সে সমভাবে পছন্দ করে । এই সকল সমন্বয়ের 
অন্তত সনেশের হিসাব-নির্দেশক চিষ্চ উল্লঘ্ধ অক্ষে এবং আমের হিসাব-নিদেশক চিহ্ন 
অন্থভূমিক অক্ষে সাজাইয়! এবং বিন্দুগুলিকে যুক্ত করিয়া! রেখা অংকন করিলে যে-রেখ! 
পাওয়া যাইবে তাহাই বামষের নিরপেক্ষতা-বেখ। (12010121706 ০81০ )। 

১ নং 

নিরপেক্ষতা- রেখা 

এইরূপ রেখাকে নিরপেক্ষতা-রেখ। বল! হয, কাবণ ইহা! যে-সকল দ্রব্যসমন্বয়ের 
নিরপেক্ষতা-বেখ। নির্দেশ করিতেছে তাহাদেব প্রত্যেকটি ভোক্তার নিকট সমান কাম্য 

বলা হয কেন বলিয়া তাহাদের সম্বন্ধে ভোক্তা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ । 
প্রাস্তিক পরিবর্তনের হার (151677917৪6 0£ 90056006015 ) : ১৫৯ 

পৃষ্ঠার নিরপেক্ষতা -স্থচী এবং উপরের রেখাচিত্রে দেখানো হইয়াছে যে রাম তাহার পরিতৃত্তি 
অক্ুঞ্ন রাখিয়। আমের পরিবতে সন্দেশ কিভাবে দিতে রাজী থাকে । এখন ব্যক্তিবিশেষ 
তাহার পরিতৃপ্তি অঙ্ষুপ্ন রাখিয়া একটি দ্রব্যের ঘতটা পরিমাণ দিয়। অন্য একটি দ্রবোর 
১ একক লইতে রাজী থাকে তাহাকে প্রান্তিক পরিবর্তনের হার বা পরিবর্তনের অন্থপাত 
(71910517721 13866 0 50950650105 বা সংক্ষেপে 117২9 0: 98199010502012 

[২৪৫০ বা সংক্ষেপে 97২) বলা হয়। উপরি-উক্ত উদ্দাহরণে রামের সন্দেশের সংখ্যা 
যখন ৪৭ তখন সে ১টি আমের পরিবতে ১০টি সন্দেশ ছাডিয়! দিতে প্রস্তত। স্থতরাং 
গ্রাস্তিক পরিবর্তনের হার হইল ১০ : ১। এই প্রাস্তিক পরিবর্তনের হার ক্রমহাসমান। 
পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার স্থচী হইতে দেখ! যাইবে যে রামের আমের পরিবর্তে সন্দেশ দিবার 



পছন্দতত্ব বা নিরপেক্গতা-রেখা বিশেষণ ১৬১ 

ইচ্ছ। ক্রমশ হাস পাইতেছে। প্রথমবারে সে ১টি আমের পরিবর্তে ১০টি সঙ্গেশ দিতে 
প্রস্তুত আছে, কিন্তু ছিতীয়বারে এ ১টি আমের জন্তই ৫টির অধিক এবং তৃতীয়বার 
টিতিনানি ৪টির অধিক সন্দেশ দিতে রাজী নয়। ॥ আবার শেষে-_অর্থাৎ 
বিনিযযোগাত। বিনিময়ের ফলে তাহার মোট সন্দেশ যখন €টি এবং আম ১৬্টিতে 

দীডাইয়াছে তখন সে ১৪টি আম না পাইলে আর ৪টি সন্দেশ দিতে 
কোনমতে ইচ্ছুক নয । এইরূপ বিনিমষের ইচ্ছাহাঁসকে ক্রমহ্বাসমান প্রাস্তিক পরিবর্তন- 
যোগ্যতা। (10112171517178 10815179]1 90056168691011165 ) বা ক্রমহাসমান প্রান্তিক 

পবিবর্তনেব হার (10100101517176 155161791 [২266 06 909৫000102) বলিয়া 

অভিহিত করা হয়। এই উদ্দাহরণে দেখা যাইতেছে, বামের নিকট সন্দেশের তুলনায় 
আমের পরিবর্তনযোগাত। ক্রমশ হ্বাস পাইতেছে। 

নিরপেক্ষতা-রেখার আকৃতি : বর্তমানে ক্রমহাসমান প্রান্তিক উপযোগ 
বিধির (19৬ 06 1010017)1515108 21181517001 [00115 ) পরিবর্তে এই ক্রমহাসমান 

প্রান্তিক পরিবর্তনযোগ্যতার ধাবণাই চাহিদাব ভিত্তি ব্যাখ্যায় ব্যবহাত।হইতেছে। 
প্রাস্তিক বিনিমযযোগ্যতার হার ক্রমশ কমিয়া আসে বলিয়াই বামদিক হইতে ডানদিকে 
যতই আসা যায় নিবপেক্ষতা-রেখাব ঢাল (91029 ) ততই কমিয়া আসে। স্থতরাং 
দেখ। যাইতেছে,নিরপেক্ষতা৷ রেখার ঢাল প্রাস্তিক পরিবর্তনে হারের উপর নির্ভর করে। 
সহজ ভাষায় বল! যায়, কোন ব্যক্তি তাহার পরিতৃপ্তি কুপন ন৷ করিয়া! ষে-সর্তে এক 
দ্রব্য অন্ত দ্রব্যের সহিত বিনিময় কবিতে রাজী সেই সর্তেবই পরিমাপ ব! নির্দেশক হইল 
নিরপেক্ষতা-রেখার ঢাল । 

নিরপেক্ষতা-মানচিত্র (17:01£69151505 17191) : একটির পরিবর্তে যদি 

একাধিক নিরপেক্ষতা-রেখা পর পর "অংকন কবা যায় তাহ। হইলে তাহাকে বলা হয় 
নিরপেক্ষতা-মানচিত্র ( [1301621670০ 1:09 )। আমাদের রাম ও শ্যামের মধ্যে 

সন্দেশ ও আমের বিনিময়ের উদাহরণে আমরা ধরিয়া লইয়াছি যে 
সি রামের মাত্র ৪০টি সন্দেশ আছে। ৪০টির পরিবর্তে তাহার ৩৫টি 

ৃ কিংবা ৫০টি বা অন্য কোন সংখ্যক সন্দেশ থাকিলে, আম ও 
সনোশের্মধ্যে অন্যান্য প্রকার সমন্বয়ের ভিত্বুভে আরও নিরপেক্ষতা-রেখা অংকন কর! 
যাইত। এইভাবে ভ্ুব্যসমূহ্র পৃথক পৃথক সম্টির কর্ন করিয়া কয়েকটি নিরপেক্ষতা- 
রেখা, উপর হুইতে নিচে অংকন করিলে এঁ রেখাচিত্র নিরপেক্ষতা-মানচিত্র বলিয়! 
অভিহ্থিত হয়। ১৬২ গষ্ঠায় এরূপ একটি মানচিজ অংকন কর] হইল। 

মানচিত্রে ১, ২, ও এবং ৪ হুইল ৪টি পর পর সাঙ্জানে। নিরপেক্ষতা-রেখা। ষে 
কো নিীপেক্ষতা-রেখা! হইতে উপর দিকে ।র ড়াননিকে অগ্রসর হইলে উর্ধনতরের 
নিরপেক্ষতা রেখায় শৌছানো। হায় ধরা বাউন। ঈনং রেখ] আমাদের মুল নির্পেক্ষতা- 

হইতে তর দিক্ষে রা ডানদিকে অগ্রসর, টি 



১৬২ অর্থবিগ্ভার ভূমিকা 

তৃপ্তির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে । উপরের দিকে অগ্রসর হওয়ার অর্থ হইল উল্লম্ব অক্ষে 
(৮6:0০৪] 215) যে-দ্রব্য ধরা হইতেছে (আমাদের উদ্দাহরণে সন্দেশ ) তাহার 

পরিমাণ বৃদ্ধি এবং ডানদিকে অগ্রসর হওয়ার অর্থ হইল অন্ৃভূমিক 
15 অক্ষে (10112016] 8515 ) যে-দ্রব্য ধর! হইতেছে ( আমাদের 

পরিতৃপ্তিব নির্দেশক উদদাহরণে আম) তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি। নিয়ের রেখাচিত্রে 
দেখা যাইবে যে, ১নং নিরপেক্ষতা-রেখার ৫ বিন্দু হইতে অগ্রসব 

হইয়া ২নং নিরপেক্ষতা-রেখার 6 কিংবা ০ বিন্দূতে পৌছানে। যাইতেছে । যে-কোন 

রা 
* নং 

৫ 

আম 
নিরপেক্ষতা - মানচি্র 

দিকে আরও অগ্রসর হইলে আরও উপরিস্থিত নিরপেক্ষতা-রেখার__থা, ৩নং, ৪নং 
ইত্যাদিতে পৌছানো যায়। ইহার অর্থ হইল যে দ্রব্যদ্য়ের মধ্যে যে-কোনটির পরিমাণ 
যতই বৃদ্ধি পাইবে তৃপ্তির পরিমাণও তত অধিক হইবে। 

ভ্ভোগ-লনম্ভাী বন্না লেখা বা মুল্য লেখা (0006 0015810106101) 
70551101115 11100 01 001106 111)6 ) : নিরপেক্ষতা-মানচিত্রের সহিত আয় ও 
দামের কোন সম্পর্ক নাই। ইহ তাহার পছন্দের পর্যায়ের (5০816 0£ 73766627705 ) 

নির্দেশক মাত্র। নিরপেক্ষতা-রেখা দুইটি পৃথক ত্রব্যের বিভিন্ন সমন্বয়ের মধ্যে ভোক্তার 
নিরপেক্ষতার অবস্থা নির্দেশ করে। তবে কোন নিদিষ্ট সময়ে ব্যক্তিবিশেষের নির্দিষ্ট 
আয়, তাহার পছন্দ-নির্দেশক নিরপেক্ষতা-মানচিত্র ( [001221277০5 11৪) এবং 

বিভিন্ন ভ্রব্যের আপেক্ষিক মুল্য হইতে আনুরা তাহার এ সকল দ্রব্যের ক্রয়ের পরিমাণ 
বা চাহিদা নির্ধারণ করিতে পারি। 



পছন্দতত্ব বা নিরপেক্ষতা রেখ। বিশ্লেষণ ১৬৩ 

এখন ভোগ-সম্ভাবনা! রেখা বা যুল্য-রেখার প্রকৃতি কিছুটা আলোচন] করা 
প্রয়োজন । ধরা যাউক, কোন ভোক্তা (ব। পরিবার ) সপ্তাহে ক ওখত্রব্যক্রয় 
করিতে মোট ৩০ টাক] ব্যয় করে ; বাঙ্গারে ক দ্রব্যের প্রতি এককের দাম হইল ১*৫০ 
টাকা আর খ দ্রব্যের প্রতি এককের দাম হইল ১ টাকা । ইহা হইতে সহজেই বুঝা 
যায় যে ৩০ টাকা! বায় করিয়া এ ভোক্তা ছুইটি দ্রব্যের বিভিন্ন সমন্বয়ের যে-কোনটি 
ক্রয় করিতে পাবে। যর্দি সে সমস্ত টাকাই ক ব্রব্য ক্ষ করিতে ব্যয় করে তাহা 

হইলে মে ২* একক ক দ্রব্য ভোগ করিতে পারে ১ অপরদিকে 
৯ সমস্ত টাকা যদি খ দ্রব্য ক্রয় করিতে বায় কর! হয় তাহ] হইলে 

সে৩০ একক খ দ্রব্য পাইতে পারে। ইহা ছাড়া ৩ টাকার 

দ্বার! ছুই দ্রবোর বিভিন্ন সমন্বয়ও ক্রয় করা যাইতে পারে । যেমন, ৩* টাকার দ্বারা 
৮ একক ক দ্রব্য এবং ১৮ একক খ দ্রবা অথব| ১৬ একক ক দ্রবা এবং ৬ একক 
খভ্রব্য ইত্যাদি বিভিন্ন সমন্বয় ভোগ করিতে পারা যায়। ছুই দ্রব্যের মধ্যে নির্দিষ্ট আয় 
কিভাবে বণ্টন করা যায় তাহার ধারণ] নিম্নের তালিকাটি হইতে করা যাইবে। 

ভোগ-সভ্ভাবন। (0017501771961017-1909511)1116169 ) 

ক দ্রব্যের খপ্রব্যের ! কত্রবোর | খত্রব্যের 
ূ মোট আয় 

340 
পরিমাণ পরিমাণ উপর ব্যয় উপর ব্যয় | 

২০ ০ ৩০ টাকা | ০ টাকা ৩০ টাকা 

১৬ ৬ ২৪ ,, ৬, ৩০ » 

১২ ১২ ১৮১ ১২, ৩০ » 

৮ ১৮১২, ১৮ ১ 1 ৩০ ১ 

২৪ ; ৬ , ২৪ , ৩০ » 

৩ ৩০ ধা | ৩০ | ৩০ 

উপরের তালিকায় ছুইটি দ্রব্যের যে বিভিন্ন সমন্বয় দেখানে। হইল তাহ রেখা দ্বার! 
প্রকাশ করা যায়। ভোক্তা ৩০ টাকা ,ব্যয় করিয়া উল্লিখিত নির্দি্ দামে ক ও খ 
দ্রব্যের ঘষে বিভিন্ন সমন্বয় ভোগ করিতে সমর্থ তাহ! 4.3 রেখার দ্বারা দেখানে। 
হইয়াছে । রেখাচিত্রের 02৫ অক্ষে ক দ্রব্যের পরিমাণ এবং 0% অক্ষে খ দ্রব্যের 
পরিমাণ দেখানো হইয়াছে । ভোক্তা সমস্ত টাঁকাই' যদি খ দ্রব্য ক্রয় করিতেব্যয় 
করে তাহা হইলে 04. পরিমাণ_-অর্থাৎ ৩৭ একক খ দ্রব্য সে ভোগ করিতে 
পারে। অপরদিকে সমস্ত টাক! ক ক্রব্য কিনিতে ব্যয় করা হইলে 08 পরিমাণ-_ 
অর্থাৎ ২* একক ক ব্রবা সে ভোগ করিতে সমর্থহয়। 42 রেখাটির অন্যান্ত 
বিন্দুতে ভোক্তা ক ও খ ভ্রব্য ছুইটির অন্যান্য বিকল্প সমন্বয় ভোগ করিতে সমর্থ 
হয়। যেমন, 28 রেখার ০ বিন্দুর দ্বারা বুঝা! যাইতেছে যে ভোক্তা ৩* টাকা 



১৬৪ অর্থবি্ার ভূমিকা 

ব্যয় করিয়| দ্রব্য ছুইটির উপরি-উক্ত বাজার-দামে ক দ্রব্যের ৮ একক এবং খ 
দ্রব্যের ১৮ একক ভোগ করিতে পারে । 2.9 রেখ। ভোক্তার ভোগ-সভাবন] ব1 
ক্রয়-স্থযোগ নির্দেশ করে; এইভাবে মোট ব্যয়ের পরিমাণ এবং বাজার-দাম নিধি 

৩ নহ 

ভোগ-সম্ভাবনা রেখা 

9 ৫ ৮ ১০ ৯৫ ১ ত্র ৩০ 

ক প্রব্য 

দেওয়। থাকিলে যে-রেখার সাহায্যে ভোক্তার ক্রয়-ক্থঘোগ দেখানে। হয় তাহাকে 
যূলা-রেখা (121০6 1540৩) বা বাজেট লাইন (40820 149০) বাঁ ভোগ- 

সম্ভাবনা রেখা (00185910190100-0951011165 11199 ) বলা 

মা হয়।১ নির্দিষ্ট ব্যয়ের অধিক ব্যয় করিতে পারে না বলিয়! 
ভোক্তা মৃন্য-রেখার উপরে যাইতে পারে না। সে ইহার 

নিচেও থাকে না, কারণ তাহা হইলে 'নিদিষ্ট পরিমাণ অর্থ (উপরি-উক্ত দৃষ্টাস্তে 
৩০ টাকা) ব্যয় করা হইবে না। স্থতরাং যূল্য-রেখ! ধরিয়া ব্যয় করিয়াই ভোক্তা! 
বিভিন্ন দ্রবোর মধ্যে ব্যয় বণ্টন করে। এই প্রসংগে মনে রাখা প্রয়োজন, মূল্য-রেখ। 
(6006 1436 ) এবং নিরপেক্ষতা-রেখা (11501965006 00555) পরম্পর 

হইতে পৃথক | মৃল্য-রেখা নির্দিষ্ট দাম ও নির্দিষ্ট বায়ের সংগতির মধ্যে ভোক্তা 
বিভিন্ন দ্রব্যের ষে-সকল বিভিন্ন সমন্বয় ক্রয় করিতে পারে তাহারই নির্দেশ করে। 
অপরদিকে নিরপেক্ষতা-রেখা তাহার রুচি বা পছন্দের স্চচক ) ইহার সহিত বাজারের 
অবস্থার কোন সম্পর্ক নাই। 

১. ইহাকে বায়-রেখা (0985 00:5০ ০: [00920016579 08:59 ) আখ্যাও দেওয়া হয় । 



পছন্দতত্ব বা নিরপেক্ষতা-রেখ। বিশ্লেষণ ১৬৫ 

ভ্োন্ভশন্ল ভ্ঞান্রসাম্যে তঅনস্ভা ((0017501780175 00111 

000], 7091610, ) : এখন মৃল্য-রেখ। এবং নিরপেক্ষতা-মানচিত্রকে একসংগে 

'করিয়া ভোক্তার ভারসাম্যের অবস্থ৷ বিচার করা যাইতে পারে । ভোক্তার লক্ষ্য হইল 
' নির্দিষ্ট অর্থ ( উপরি-উক্ত উদ্বাহরণে ৩০ টাকা ) বায় করিয়া কাঁজার-্দামে (উদ্দাহরণে ক 
ব্রব্যের দাম ১৫৭ টাকা ও খ দ্রব্যের দম ১ টাক) দুইটি দ্রবোর এমন সমন্বয় ত্রয় 
করা যাহাতে তাহ।র পরিত্ৃপ্তি সর্বাধিক হয়। বল হইয়াছে যে ভোক্ত! যূলা-রেখ। 
ধরিয়া ছুইটি দ্রব্যের বিভিন্ন সমন্বয়ের যে-কোন সমন্বয় ক্রয় করিতে পারে । নিয়ের চিত্রে, 
ভোক্তাকে মুল্য-রেখ। ধরিয়াই স্থির করিতে হইবে যে, ক ও খ ত্রব্যের কোন্ সমন্বয়টি 
সে ক্রয় করিবে। বঙমান উদ্াহরণে ভোক্ত। ৩* টাকার অধিক ব্যয় করিতে সমর্থ নয় 
বলিয়! সে যূলা-রেখার ডানদিকে উপরে যাইতে পারে ন।, আবার যুল্য-রেখার বামদ্দিকে 
নিচেও সে যায় না, কারণ ধরিয়া লওয়া হইয়াছে নির্দিষ্ট ৩০ টাকার সমশ্ডট[ই সে ব্যয় 
করে.। এখন প্রশ্ন, দ্রধা ছুইটির বিভিন্ন সমন্বয়ের মধ্যে কোনটি (ভোক্তা নির্বাচন করিবে? 
নিয়ের চিত্রে মুল্য-রেখাকে নিরপেক্ষতা-মানচিত্রের উপর গ্ভাপন করা হইয়াছে। 

ক ব্য 

দেখা যাইতেছে, মূল্য-রেখ! চারিটি বিভিন্ন বিন্দুতে ১নং ও ২নং নিরপেক্ষতা-রেখাকে 
ছেদ করিয়াছে। ইহাদের কোনটিই কিন্তু ভোক্তার নিকট কাম্য হইতে পারে ন|। 
কারণ, এ সকল বিন্দুর যে-কোনটি হইতে যুল্য-রেখা৷ ধরিয়! উপর অথবা নিচের 
দিকে অগ্রসর হইলে উপরিস্থিত নিরপেক্ষতা-রেখায় পৌছানো যায়" অর্থাৎ 
অধিক পরিতৃণ্চি লাভ করা ঘায়। ০ বিন্দুতে কিন্ত মূল্য-রেখা! ৩নং নিরপেক্ষতা- 



১৬৬ অর্থবিগ্ভার ভূমিকা 

রেখাকে স্পর্শ করিয়াছে ( £27782) মাত্র । এই বিন্দু হইতে মূল্য-রেখ! ধরিয়া 
যেদিকে অগ্রসর হওয়া] যাউক না কেন উহার উপরের কোন নিরপেক্ষতা -রেখায়-_ 
যথা, ৪নং নিরপেক্ষতা-বেখায় পৌছানো যাইবে না। অর্থাৎ, অধিক পরিতৃপ্তি- 
নির্দেশক রেখাগুলি তাহার আথিক স'গতির বাহিরে । স্থতরাং নির্দিষ্ট পরিমাণ 

অর্থ (৩০ টাক) দ্বারা সংশ্লিষ্ট ভোক্তা (রাম ) 0 বিন্দু যতটা 
মলা-বেখা যেখানে ক ব্রব্য এবং যতটা খ দ্রব্য ক্রয় নির্দেশ করে, ততটাই কিনিতে 
নিবপেক্ষতা-বেখাকে ৩. 
্পর্শ কবে সেখানেই. পারে। ইহাই এ বিশেষ ক্ষেত্রে তাহার সর্বাধিক পরিতৃপ্তির স্থচক 
চাভিদ নির্ধাবিত হয এবং এ এ পরিমাণ দ্রব্যই ( অর্থাৎ, ৮ একক ক দ্রব্য ও ১৮ একক 

খ দ্রব্য) তাহার চাহিদ। | এই অবস্থাকে বামের ভারসাম্যের 

অবস্থ। বল! হয়, কারণ সে প্রচলিত বাজার-দামে নির্দিষ্ট অর্থ দ্বারা ছুই দ্রব্যের এমন 
সমন্বয় ক্রয় করিতেছে যাহাতে তাহার পরিতৃপ্থি যথাসম্ভব সর্ব(ধিক হইয়াছে । 

নিল্রপেক্ষতা15 দাম্পব্লিহর্ভন ও আন্মেল হ্রাসল্ন্ধি 
([170106121)06, 11102-0011217663 900. 1000106 ৬2119261010 ) : 
চিরান্র এতক্ষণ পর্যস্ত দাম ও আয় নিদিষ্ট ধরিয়া ভোক্তার ভারসাম্যের 
পবিবর্তনেব ফলে অবস্থা ও চাহিদ| ব্যাখ্যা কব। হইল । কিন্ত সংশ্রিষ্ট ব্যের দা 
ভাবদাম্যে অবস্থা পরিবতিত হইতে পারে অথবা! ভোক্তার আধ পরিবতিত হইতে 
রি পারে এবং উহার ফলে মোট ব্যয়ের পরিমাণও পরিবতিত হইতে 
পারে। দাম ও আয় পবিবর্তনেব ফলে ভোক্তার বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদ্াব পরিবর্তনও 
ঘটিয়৷ থাকে । 

ক। দাম-পরিবর্তন ও মূল্য-ভোগ রেখা (791০9-0517810525 ৪770 

6286 1১:1০6-0001190112196101 08156): প্রথমে দেখ। যাউক দাম-পরিবর্তনের 

ফলে ভোক্তার ভারসাম্যের অবস্থ| বা চাহিদা] কিভাবে পরিবত্তিত হয়। উপরি-উক্ত 
উদাহরণে আমব। ধরিয়। লইয়াছিলাম যে রাম ক ও খ দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য 
সপ্তাহে ৩০ টাক! কবিয়। ব্যদ কবে। আর ধরিয়া লওয়া৷ হইয়াছিল যে ক ওখ 

দ্রব্যের বাজার-্দাম হইল যথাক্রমে ১:৫০ টাক ও ১ টাঁক।। 
উট & এই সকল অনুমানের , ভিত্তিতে রামের নিরপেক্ষতা-মানচিত্রের 

সাহায্যে দেখানো হইয়াছে যে রাম ক ত্রব্যের ৮ একক এবং 

খন্ত্রব্যের ১৮ একক ক্রয় করিবে । পাশ্ববর্তী পষ্ঠার রেখাচিত্রে রামের এই ভারসাম্যের 
অবস্থা 05 বিন্দুতে দেখানে। হইয়াছে। ইহার কারণ মৃল্য-রেখা 4739 ৩নং 
নিরপেক্ষতা-রেখাকে 02 বিন্দুতে স্পর্শ করিয়াছে। 

এখন ধরা যাউক যে অন্যান্য বিষয় অপরিবতিত থাকিয়! মাত্র ক ভ্রব্যের দাম 
১*৫* টাকা হইতে কমিয়! ১ টাকা! হইল। এক্ষেত্রে মূল্য-রেখা হইবে 47381 এই 
রেখা ৪নং নিরপেক্ষতা-রেখাকে ০8 বিন্দুতে স্পর্শ করিয়াছে । স্থতরাং ০৪ বিন্দু 
রামের ভারসাম্যের অবস্থার নির্দেশক এবং ছুইটি দ্রব্যের ক্রয়ের পরিমাণ হইবে 
১৩ একক ক ভ্রব্য এবং ১৭ একক থদ্রব্য। অপরপক্ষে আমর! যদি ধরি যে ক ত্রব্যের 
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হা দ্রব্য 

66252535475 
(৮ 1 | [] রি, 

/ /, 
৯৮% 

&]1 / | €০ ! গুটি ্ 

ক ত্রবা 

দাম ১'৫* টাঁক| হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩ টাকা হইল তাহা হইলে রামের ছুই "দ্রব্যের. 
ক্রয়ের পরিমাণ ঠিক হইবে 0 বিন্দুতে। কত্রব্যের দাম যদি আরও বৃদ্ধি পাইয়া 
৬ টাঁকা হয় তাহ] হইলে ছুই দ্রব্যের ক্রয়ের পরিমাণ 0 বিন্দুতে স্থির হইবে । এখন, 
0, 01, 02, ০২ প্রভৃতি বিন্দুকে সংযোগ করিয়া বেখা অংকন করা হইলে উহাকে 
বলা! হয় মূল্য-ভোগ রেখা (011০2-0501901700100 [01০0 00152) 

ইহার দ্বার! বুঝানে। হইয়াছে যে রামের মোট ব্যয়, খ দ্রব্যের দাম এবং নিরপেক্ষতা- 
মানচিত্র অপরিবন্তিত থাকিয়! ক দ্রব্যের দাম পরিবতিত হইলে ছুই দ্রব্যের কত কত 
পরিমাণ রাম ক্রয় কবিবে। 

ব্যক্তিবিশেষের চাহিদা রেখা (76 [10915100581 10615810 01:5০ ): 

উপরের আলোচনায় ধর| হইয়াছে যে ভোক্তা (রাম ) ক এবং খ মাত্র এই ছুইটি 
ভোগাত্রব্যই ক্রয় করে। কিন্তু বাস্তব জীবনে ভোক্তা বহু দ্রব্য ক্রয় করিয়া থাকে । 
হতরাং রাম বহু দ্রব্য ক্রয় করিয়। থাকে ধরিয়া লইয়া রামের (বা রামের পরিবারের৯ ) 
চাহিদার আলোচনা করা যাইতে পারে। এখন ক দ্রব্য ব্যতীত অন্যান্ত দ্রব্যের 
দাম অপরিবতিত থাকিতেছে অনুমান কর! হইলে খ দ্রব্যকে একটি দ্রব্য না ধরিয়া 
রামের ক্রয়শক্তি (£2061081] 7001:01823106 0০0৬০: ) বলিতে পারা যায়। অর্থাৎ, 

উপরের রেখাচিত্র 04. হইল রামের ক্রয়শক্তি বা মোট অর্থব্যয়ের পরিমাণ 

১. স্মরণ কর! ১. স্মরণ করা যাইতে প পারে অর্থবিদ্ভায় ভোক্ত] (092:801009: ) বলিতে ব্যক্তিবিশেষ্কে ( 8:941520091 ) 

ন! বুঝাইয়া পরিবারকে ই (7০88901 ) বুঝায় । স্তরাং ব্যক্তিবিশেষের চাহিদা-রেখ! হুইল প্রকৃতপক্ষে 
পরিধারের চাহিদা -রেখা । 



১৬৮ অর্থবিদ্ভার ভূমিকা 

(আমাদের উদাহরণে উহ ৩০ টাক।)। এই অপস্থায় রামের নিরপেক্ষত-রেখ। 
হইল ক ত্রবা ও অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে পরিবতন ভারের (12505 0£ 50050006101 ) 

নির্দেশক এবং 0,» ০1১) ০৪. ০৪ প্রভৃতি বিন্দুর ছারা বুঝ 
মূল/-ভোগ খেখ। যাইতেছে যে রামের ডোগ্দ্রব্যের উপর “মাট ব্যয় সপ্তাতে 
হানি ৩০ টাকা হইলে যদি অন্যান্য দ্রব্যের দাম এবং রামের পছন্দ ও রুচি 

অপরিবতিত থাকে, কিন্ছ ক দ্রব্যের দাম পরিবতিত হয় তবে 
রাম তাহার মোট ব্যয়কে ক গ্রন্য এবং অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে কিঞাবে বণ্টন করিবে। 
যেমন, 08 বিন্দুতে রাম ৩০ টাক।র মধ্যে ১২ টাক। ধায় করিবে ক দ্রব্য এবং ১৮ টাক। 
বায় করিবে অন্যান্য দ্রব্য ক্রয় করিতে । আবার ক দ্রব্যের দাম ১৫০ টাক] হইতে 

কমিয়া ১ টাকা হইলে রামের ক্রয় 03 বিন্দুতে স্থির হইবে এবং রাম ১৩ টাক! 

ব্যয় করিবে ক দ্রবা ক্রয় করিতে এবং ১৭ টাক। ব্যয় করিবে অন্যান্য ভ্রন্যের জন্য । 
0, 08, ০, ০৪ প্রভৃতি বিন্দু সংযোগ কবিয়া যে মূল্য-ভোগ রেখা (00০6- 
(017501011901017 (0011০ ) অংকন করা হইয়াছে তাহ। হইতেই বামের (বা রামের 

পরিবারের ) ক দ্রব্যের চাহিদা-রেখ! অংকন কর। যায়। চাহিদা-রেখ।'দ্বারা দেখানো 
হয় যে বিভিন্ন দামে কোন্ কোন্ দ্রব্যের কত কত চাহিদা! হইবে। নিম্নে এইরূপ 
একটি চাহিদা-রেখা অংকন করা৷ হইল : 

ঙ৬্নং 
রর 

চাহিদা-রেখা 
ঠি 

৬. ৮ 

€ 

রি ০ গু 

ধা ২ ২০৮৯ 

০১২৩ & ৫৬৭৮৯ ৯০১১ ইইঠতস্চ্ছিন্ডিক্র 

পরিমাণ 

উপরের চিত্রাটিতে 101) রেখা হইল রামের ক দ্রব্যের জন্য চাহিদ্দা-রেখা। ০%- 
অক্ষে কত্রব্যের দাম এবং 0১-অক্ষে ক ভ্রব্যের ক্রয়ের পরিমাণ দেখানে। হইয়াছে । 
পূর্বের চিত্রের মূল্য-ভোগ রেখা ( 00106-0005810156018 001৮০ ) হইতে বিভিন্ন 

দামে ক দ্রব্যের কত কত পরিমাণ রাম ক্রয় করিবে তাহা 101) চাহিদা-রেখায় 
দেখানো হইয়াছে । 101) রেখাটি হইল ব্যক্তিবিশেষের--অর্থাৎ রামের (বা রামের 
পরিবারের ) চাহিদা-রেখা । বাজারে প্রত্যেক ভ্রব্যের বহুসংখ্যক ক্রেতা থাকে 
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ক্তরাং কোন দ্রব্যের ক্ষেত্রে বাজাবের চাহিদ্-বেখা পাইতে হইলে বাজারের সকল 
ক্রেতার চাহিদ্দাকে যোগ দিতে হইবে । 

খ। আয়ের পরিবর্তন €]1.001796 ড ৪1800 ) £: লোকের আয়ের 

পরিবর্তনের সংগে ভোগ্যদ্রব্যেব উপর মোট বায়গ পবিবত্তিত হইয়া] থাকে। যথা, 
আয় রদ্ধি পাইলে বিভিন্ন প্রবোব উপব অধিক ব্যয় কবা সম্ভব হয, অপরদিকে আয 

হাঁস পাইলে ব্যঘ হাস পাইবাব সম্ভাবন। থাকে । ফলে ভোক্তার 

আধেব পবিবর্তনেধ  গারসামোব অবস্থাও পবিবত্তিত হঘ। পূর্বের দৃষ্টান্ত ধরিয়। 
রা চা বিষয়টিকে বাখা। কবা যাইতে পাবে। দেখ। গিয়াছে যে, 

বাষেব সাঞ্চষহিক আয়ব্যঘ যখন ৩০ টাকা এবং ক ও খ জব্যের 
দাম যখন যথাক্রমে ১৫০ টাকা 9 ১ টাক! তখন বাম ৮ একক ক দ্রব্য এবং ১৮ একক 
খ দ্রব্য ক্রয় করিবে, কারণ যূলা-বে্1 41) ৩ন* নিবপেক্ষতা-রেখাকে ” বিন্দুতে স্পর্শ 
করিয়াছে এবং 0 বিন্দুর খাব] যে-দ্রব্য সমগ্বম নুন্মায তাহ! ক্রয় করিলেই'রামেব 
পরিতৃপ্তি সর্বাধিক হইবে । এখন ধরা যাউক, ধামেব সাপ্তাহিক আয় ৩০ টাক। 
হইতে কমিয়া ১৮ টাকা ভইল কিন্ত দুইটি দ্রব্যের দাম এবং রামের পছন্দ ও রুচি 
অপরিবতিতই রহিল। এই অবস্থায় ১৮ টাঁকা ব্যয় (রাম তাহার আয় সবটাই 
ক ও খ জ্রব্য ক্রয় করিতে ব্যঘ কবে ধরিয়। লইম়াই আলোচন। কর! হইতেছে ) 
করিয়া ক ও খ দ্রব্যে যে-বিভিন্ন সমন্বয় কন করিতে পারে তাহা নিম্নের চিত্রে নৃতন 

রা ৭্নঃ 

পু 

৯০ ১২ ১৫ ৃ ২০ ই ৩০ % 
ক ওবু 

ভোগ-সম্ভাবনা রেখ! ব! যূল্য-রেখা 2195 দ্বার! বুঝানে! হইয়াছে । দেখা! যাইতেছে, 
আয় কমিবার ফলে যূল্য-রেখ! বামদিকে সরিয়া আসিয়াছে। রামকে এই 42:85 
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মূল্য-রেখা ধরিয়াই দুই ত্রব্যের ক্রয় স্থির করিতে হইবে। রাম ১৮ টাকার সমন্তটাই 
যদি খ দ্রব্য করন করিতে ব্যয় করে তাহা হইলে সে খ ত্রব্যের ১৮ একক ক্রয় করিতে 
পারে, অপরদিকে আবার সব টাকাই যদি ক দ্রব্য ক্রয়ের জন্য ব্যয় করে তাহা হইলে 
ক দ্রব্যের ১২ একক কিনিতে পারে (কারণ, ক দ্রব্যের দাম ১৫০ টাকা ও খ দ্রব্যের 

দাম ১ টাকা অপরিবতিত রহিয়াছে )। ইহা ব্যতীত ছুই দ্রবোর অন্যান্য বিভিন্ন 
এ সমন্বয়ও সে ক্রয় করিতে সমর্থ। এখন প্রশ্ন হইল, ছুই দ্রব্যের 

69 কোন সমন্বয় কয় করিলে রাম ভারসাম্যের অবস্থায় পৌছিবে-_ 
অর্থাৎ রামের পরিতৃপ্তি সর্বাধিক হইবে? ইহার উত্তরে বল! 

যায় যে 01 বিন্দু দ্রবা দুইটিব যে-সমন্বয় নির্দেশ করে তাহ। ক্রয় করিলেই তাহার 
পরিতৃপ্তি সর্বাধিক হইবে । অর্থাৎ, রাম ক দ্রব্যের ৬ একক এবং খ দ্রব্যের ৯ একক 
ক্রয় করিবে । ইহার কারণ হইল, 21735 যূলা-রেখা ১নং নিরপেক্ষতা-রেখাকে 08 
বিন্দুতে স্পর্শ করিয়াছে। 

উপসহহাল্প- োহিদাল্প পর্রিসাশিবাছিক ও আজ্রালাচিক্ 
ভক্জ ( 001501051017--0080011771 000 01011791 +117০017165 ০0 
[6179110 ) : বর্তমান ও পূর্ববর্তা অধ্যায়ের আলোচন! হইতে দেখা গেল ষে 
ভোক্তার আচরণ ব1 চাহিদার ব্যাখ্যা প্রধানত ছুইটি পদ্ধতিতে করা যায়। প্রথমটি হইল 
উপযোগের পরিমাণবাচক তত্ব (081117917006015 ০৫ [70]165 )। মাশাঁল প্রভৃতি 

লেখক এই তত্ব অনুসরণ করিয়া ভোক্তার আচরণ বিশ্লেষণ 
টি করিয়াছেন। এই তত্বে ধরিয়া লওয়! হয় যে মানুষের তৃপ্তি বা 

গু) 

উপযোগ পরিমাপ করা! যাঁয়। কোন দ্রব্য হইতে কত উপযষোগ 
পাওয়! যাইতেছে তাহা পরিমাণস্চক সংখ্যার (081:0179]1 1070101215 ) দ্বার! নির্দেশ 

কর! যায় এবং এ দ্রব্যের ভোগ বৃদ্ধি করিয়া চলিলে কিভাবে মোট উপযষেগ বাড়িয়া 
চলে তাহ ভ্রবোর বিভিন্ন গ্রান্তিক এককেব উপযে!গ যোগ করিয়। বল] যায়। অর্থাৎ 
কোন জিনিসের দৈর্ধ্য কিংবা ওজন যেমন আমরা মাপিতে পারি তেমনি উপযোগের 
পরিমাপও করিতে পারি। উদ্দারণম্ববপ, কোন তৃষ্ণাত ব্যক্তি ১ম গ্লাস শরবত পান 
করিলে ৫০ একক উপযোগ বা ৫০ পয়সার তৃপ্তিলাভ করে, ২য় গ্লাস হইতে ৪০ একক 
উপযোগ ব৷ ৪০ পয়সার তৃপ্তি এবং ৩য় প্লাস'হইতে ২৫ একক উপযোগ বা ২৫ পয়সার 

তৃপ্তিলাভ করে| এই বাক্তি যদি মোট তিন গ্লাস শরবত পান করে তবে তাহার মোট 
উপযোগ হইবে (৫০+৪০+২৫- ) ১১৫ একক বা ১১৫ পয়সার সমান । এই তত্বের 
ভিত্তিতে বল] হয়, ভোক্তার তৃষ্থি সর্বাধিক হইবে সেই অবস্থায় খন সে তাহার 
সীমাবদ্ধ আয়কে বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে এমনভাবে বণ্টন করিয়। দেয় যেখানে উহাদের 
প্রান্তিক উপযোগ উহাদের দামের সমানুপাতিক হইয়া দাড়ায় । 

ভোক্তার আচরণ ব৷ চাহিদার ছিতীয় তত্বটি হইল তৃপ্তির মাত্রাবাচক ব1 পর্যায়- 
বাচক তত্ব (0৫10917155015 )। অধিকাংশ আধুনিক অর্থবিষ্যাবিদ এই তত্ব 
প্রয়োগের পক্ষপাতী । ইহাদের অভিমত হইল, উপযোগের পরিমাণবাচক তত্ব 
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ক্রটিপূর্ণ এই কারণে যে উপযোগ মানসিক ধারণ! মাত্র নির্দিষ্টভাবে পরিমাণবাচক 

সংখ্যার দ্বারা উহকে ম।পা যায় না। ইহা! ছাড়া ভোক্তার চাহিদা বা আচরণের 

ব্যাখ্যার জন্য এরূপ পরিমাপের কোন প্রয়োজনও নাই ; মাত্র 

খ। চাহিদার ব্যাখাব কোন্ অবস্থায় ভোক্তার মোট তৃপ্ি অধিক বা কম বা সমান 
মাত্রাবাচক তত্থ হইতেছে এইটুকু জানিতে পারিলেই চাহিদার ব্যাখ্যা করা 

যাইতে পাবে। ভহার। নিরপেক্ষত।-রেখার সাহায্যে ভোক্তার 

পছন্দেব পর্যায় ব। মাত্রা! হিসাব করিয়। চাহিদার বিশ্লেষণ করিয়া থাকেন। ইহারা 
প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় প্রভৃতি মাত্রাবাচক সংখ্য।র (0101091 101070215 ) সাহায্যে 

পছন্দ বা তৃপ্তির পর্যায় ব। মাত্রা নিদেশ করেন। যেমন, নিরপেক্ষতা-মানচিত্রে 

পছন্দের পর্যায় অনুসারে নিরপেক্ষত।-রেখাগুলিকে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীষ প্রভৃতি সংখ্যায় 

স্চিত করা হয়। কিন্তু এইভাবে সাজানে। হইলেও প্রথম বা দ্বিতীয় বা তৃতীয় 

প্রভৃতি নিরপেক্ষতা-রেখায় কত কত পরিমাণ তৃপ্তি হইতেছে তাহা পরিমাপ করা হয় 

না, মাত্র বুঝ।নে হয় যে কোন একটি নিরপেক্ষতা-রেখার তৃপ্তি 

মা্াপাচক তাৰ. অন্সান্য রেখার তৃপ্তি অপেক্ষ। কম বা বেশী, তবে কত কম বা 

ভারসামা কত বেশী তাহার ইংগিত ইহার ভিতব নাই। এই মাত্রাবাচক 

তব অনুসারে ভোক্তার সর্বাধিক তৃপ্তির অবস্থা ব| ভারসাম্যের 

অবস্থা হইল সেই অবস্থ! যেখানে ভ্রব্োর প্রাস্তিক পরিবর্তন হার (1027810791 1965 
06 901১90169010 ) দ্রব্যের বাজার-দামের সমানুপাতিক হয়। 

মাত্রাবাচক নিবপেক্ষতা তত্বের দাবি তইল যে উন পরিমাণবাচক উপষোগতত্ব 

হইতে উন্নততর । কিন্তু এই দাবি সবেৎ এই তত্বের সমালোচন। কর! হইয়াছে। 

প্রথমত, রবার্টসন (13. [ু, চ২06:0500) উক্তি কবিয়াছেন যে নৃতন নামকরণ 

করা হইলেও মাত্রাবাচক নিরপেক্ষতা তত্বের বিশেষ কোন অভিনবত্ব নাই। অধ্যাপক 

আর্মসং (7:07. 4£১1705000708) মনে করেন যে মার্শালের 

াত্াবাচক তাবদ  প্রাস্তিক উপযোগের ধারণার উপরই এই তত্ব ভিিশীল। কারণ, 

সমালোচনা ক্রমহাঁসমান প্রান্তিক পরিবর্তন হার ( 01071115105 17021611721 

1202 0: 98199010010 ) ক্রমহাসমান প্রান্তিক উপযোগতত্বেরই 

নামাস্তর। দ্বিতীয়ত, মাত্রাবাঁচক তত্বে ধরিয়। লওয়া হইয়াছে যে ভোক্তা বিভিন্ন 

দ্রব্যের মধ্যে পছন্দের পর্যায় সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত। কিন্ত এই অন্্মান অবাস্তব 

দোষে দুষ্ট, কারণ কোন ভোক্তার পক্ষে মনে মনে অসংখ্য দ্রব্যের মধ্যে পছন্দের 

পর্যায়ে নির্ণয় কর! অসম্ভব ব্যাপার বলিয়াই মনে হয়। তৃতীয়ত, নিরপেক্ষতা-রেখায় 

সম্পূর্ণ অবাস্তব ও হাশ্তকর দ্রবাসমষ্টিও দেখানে| হয়। যেমন, ধখন দেখানো! হয় থে 
১০টি জাম! এবং ২ জোড়া জুতার তৃপ্তি ১৫টি জামা এবং শূন্য জুতার তৃপ্তির সমান তখন 

স্বতই ইহ! অস্বাভাবিক বলিয়াই মনে হইবে যে ভোক্তা ৫ জোড়া অধিক কাপড়ের 
পরিবর্তে খালি পায়ে রাস্তায় চলিতে রাজী হইয়াছে ।৯ 

১, 30096: 1786750808086 72756602750 17,60119 7775607% 
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যাহ! হউক, এই সকল ক্রটির কথ! বল! হইলেও বর্তমানে অধিকাংশ অর্থবিষ্যাবিদই 

পর্যায়বাঁচক ব। মাত্রাবাচক নিরপেক্ষতা তত্বের সাহায্য চাহিদার বিশ্লেষণ করিবার 

দিকে ঝুঁকিয়াছেন । 

হহক্ষিগ্ুতাল 
উপযোগ সম্বপ্ধে ধারণার ঈ'মাবদ্ধতার দন্ত উপযোগের মাধামে চহিদ।র ব্যাখা সম্পূর্ণ ও সার্থক হইতে 

পারে নাই। এজন্য বর্তমানে পছন্দতন্দেণ সাং যো চাহিদার ব্যাখ্য। কর। হয় ৷ এই ব্যাখ্যাকে নিরপেক্ষতা- 

রেখ! বিশ্লেষণ বলিয়। গভিহিত কৰা হয় । পাযাগের মাধামে ব্যাখ্যাকে বল। ভয় চাহিদার পরিমাণবাচক 
তত্ব এবং নিরপেক্ষতা-রেখর মাধামে বিশ্লেষণকে বল। হয় চাহিদার পযায়বাচক বা মাত্রাবাচক তত্ব । 

অনেকের মতে, নৃতন তন্ঘটিতে নৃতনহ্গ নিশেষ কিছু নাই- উা পুরাতন তন্থটির উপরই নির্ভরশীল । 

অনুশীলনী 
1. এবৃ০দ 7095 2 ৫0114031101 01১67101506 2 01৮01) 10001 01 210)56) 11) 19177019882106 ৮৯০ 

00120118001619৭, (190 70110০ 01 10101) 710 [501) ) 

[ দুইটি জিনিসের দাম “দওয়! থাকিলে কোন ভোক্ক। নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কিভাবে এ দুইটি দ্রবা ক্রয়ে 
বায় করে দেখাও ।। 

[ইংগিত : ভোক্তা তাহার নিদিষ্ট বায়কে এমনভাবে বন্টনের প্রচেষ্ট! করে যেন তাহার পরিতৃপ্তি 

সর্বাধিক হয়। প্রান্তিক উপযোগতন্ব অনুসারে সংগ্রিষ্ট দ্রব্যদয়ের প্রাস্তিক উপযোগ সমান সমান হইলেই 
ইহা সম্ভব হয়। শুতরাং ভোক্তা এ প্রচেষ্টাই করে। পছন্দতশ্ব অনুসারে ভোক্তার ভোগ-সম্ভাবন। রেখা বা 

মুূলা-রেখা যেখানে কোন নিরপেক্ষতা-রেখাকে স্পর্শ করে সেখান হইতে উল্লম্ব ও অনুভূমিক অক্ষে দুইটি লব্ঘ 
টানিলেই ক্রয়ের পরিমাণ পাওয়া যায়| *** এব” ১৫০-৫৩ অথবা! ১৬২-৬৬ পৃষ্ঠা ] 

2 9100 10 & 10021] 00174111762 %1100709 1119 11100700 &100100 010:01)% 169709 ০1 

001)80770106101) 

[ কোন বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ভোক্ত। কিভাব বিভিন্ন দবা কয়ে তাহার আয়কে বণ্টন করে দেখাও | ] 
(পূর্ববর্তী প্রশ্নের উত্তর ) 

9,.070501%1)0 (050 019: 01 (4) 8, 01097000 1)) 191:109, %1)0 (0) 2 01797709 10 11700120800 

৪ 00108017787 06117823010 ঞ, ০02201000016%. 

[ (ক) দ্বামের পরিবর্তন এবং*থ) আয়ের পরিবর্তনের ফলে কোন দ্রবোর জন্য ভোক্তার চাহিদার কি 
তারতমা হয় দেখাও ।] ( ১৬৬-৬৭, ১৬৯-৭০ পৃষ্ঠা ) 

£,101361100019]) ১০৮০০) 0879010%] 800 0105)59] 000605 01 0910091)0. 

[ চাহিদা পরিমাণবাচক ও মাত্রাবাচক তত্ত্বের মা পার্থক্য নির্দেশ কর ।] (১৭০-৭২ পৃষ্ঠা) 
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জ্বোগানেল স্ছিতিত্হাপকতা ( চ185000 ০0৫ 9801015 ) : 
চাহিদার ন্যায় স্থিতিস্থাপকত] যোগানেরও বৈশিষ্ট্য | দ্াম-পরিবর্তনের হার ও যোগানের 

পরিমাণের পরিবর্তনের হারের মধ্যে সম্পর্ককে বুঝাইবার জন্যই 
শিং অর্থবিদ্যাবিদগণ 'যোগানের শ্বিতিষ্তাপকতা” (71850101 ০ 

পরিমাপ 01215 ) কথাটি ব্যবহার করেন। গ্িতিস্থাপকতা দাম- 
পরিবর্তনে যোগান যে-পরিমাণে সাড়া দেঁয় তাহাই পরিমাপ করে। 

অর্থাৎ, দাম-পরিবর্তনের ফলে যে-হারে যোগানের পরিমাণ পরিবততিত হয় তাহাকেই 
স্কিতিস্থাপকত। বলিয়। অভিহিত করা হয় । 

সংক্ষেপে যোগানের স্টিতিস্কাপকতা৷ নিয়লিখিত পদ্ধতিতে পরিমাপ করা যায় : 

যোগানের পরিমাণে শতকর। পরিনর্তন 
যোগানের ছিতিষ্াপকতা-.. দামে শতকরা পরিবর্তন 
যোগানের স্থিতিস্থাপকতার পাঁচ প্রকার অবস্থা : দামের হাসবৃদ্ধির ফলে 

সকল জিনিসের যোগানের পরিমাণের সমান হাসর্দ্ধি ঘটে না।। যে-অন্ুুপাতে দাম 
পরিবতিত হয় তাহার তুলনায় যোগানের পরিণর্তনের অন্থপাত যদি বেশী হয় তাহা 
হইলে তাহাকে স্থিতিস্থাপক যোগান (1520 58015 ) বলা হয়। অপরদিকে 
দাম-পরিবর্তনের অনুপাত অপেক্ষ! যোগানের পরিবঙনের অন্থপাত যদি কম হয় জ্তাহা 
হইলে তাহাতে অস্থিতিস্থাপক যোগান (177919300 98015 ) আখ্যা দেওয়া 
হয়। চাহিদার মত যোগানের স্থিতিস্থাপকতাকেও মোটামুটি পাঁচ ভাগে ভাগ করা 
যাইতে পারে। 

(ক) পূর্ণাংগ স্থিতিস্থাপক যোগান ( 62100650015 18500 90015 ) : ফেক্ষেত্রে 

দামের অতি সামান্য পরিবর্তনের ফলে যোগান অপরিমেয়ভাবে পরিবতিত হয় সেক্ষেত্রে 
যোগান পূর্ণাংগভাবে স্থিতিস্থাপক। এই অবস্থায় যোগান-রেখার আকার সরল ও 
অন্তভূমিক (13011200691 )। 

(খ) অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক যোগান (7২619615615 5185010 90019 ) : 

যেখানে দ্াম-পরিবর্তনের অন্ুপাতের তুলনায় যোগানের পরিমাণের পরিবর্তনের অন্পাত 
অধিক কিন্তু পরিমেয় (910 ), সেখানে যোগান অপেক্ষারুত স্থিতিস্থাপক | ' যেমন, 
দাম শতকর] ১ ভাগ বাড়িবার ফলে যদি যোগানের পরিমাণ শতকর] ১ ভাগের (অধিক 

হয় তাহা হইলে যোগান অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক। 
(গ) যোগানের একক স্থিতিস্থাপকতা (0116 51856065 ০৫ 5815 এ £ 

দাম-পরিবর্তনের ফলে যদি সমহারে যোগানের পরিমাণের পরিবর্তন হয় তাহা হইলে 
যোগান একক স্ছিতিস্থাপক হইবে। 

১3৩ 
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(ঘ) অপেক্ষারত অস্থিতিস্থাপক যোগান (1২6190৮015 [175199010 9011915 ) : 

যেক্ষেত্রে দাম-পরিবর্তনের হারের তুলনায় ষোগানের পরিমাণের পরিবর্তনের হার কম 
হয় সেক্ষেত্রে যোগান অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক | যেমন, দামের শতকরা ১ ভাগ 

পরিবর্তনের ফলে যদি যোগানের পরিমাঁণ শতকরা! ১ ভাগের কম বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে 
এঁ যোগান অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক | 

(ও পূর্ণাংগ অস্থিতিস্থাপক যোগান (797০৮]5 [10618500 9015 ) : 

ফেক্ষেত্রে দাম-পরিবঙনের ফলে যোগানের পরিমাণের কোন প্রকার পরিবর্তন হয় না 

সেক্ষেত্রে যোগাননকে পূর্ণাংগ অস্থিতিস্থাপক যোগান বলা হয়। অর্থাৎ, দাম যাহাই 
হউক না কেন যোগানের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকে । এ-অবস্থায় যোগান-রেখার আকার 
উল্লম্ব ও সরল হয়। 

যোগানের স্থিতিস্থাপকতা কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে : 
যোগানের স্থিতিস্থাপকতা একাধিক বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। ফেক্ষেত্রে অতিরিক্ত 
উৎপাদন-ব্যয় পূর্বাপেক্ষা বিশেষ মাত্রায় বৃদ্ধি পায়-_ অর্থাৎ ক্রমহাসমান উৎপন্নের বিধি 
বিশেষভাবে কার্য করে সেক্ষেত্রে দাম সামান্য বাড়িলে যোগান তেমন বৃদ্ধি পায় না, 
কারণ উৎপাদক এ দামে ব্যয়-সংকুলান করিতে পারে না। স্তরাং এক্ষেত্রে যোগান 
অস্থিতিস্থাপক হয়। আবার যেখানে ক্রমবর্ধমান উতৎপন্নের বিধি কার্য করে সেখানে 

সামান্য দাম বাড়িলে যোগানের পরিমাণ বিশেষ মাত্রায় 

১। উৎপন্ণেব হার বাড়িয়া যাঁয়। কারণ, উৎপাঁদনবৃদ্ধির ফলে উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস 
পায়। শাকসবজি ছুধ প্রভৃতির ন্যায় যে-সকল দ্রব্য ক্ষণস্থায়ী বা পচনশীল তাহাদের 

যোগান স্বপ্লকালীন বাজারে অস্থিতিস্থাপক হয় । দাম কম হইলেও 
২। অব্য স্থায়িত্ব এগুলি বিক্রয় করিয়া ফেলিতে হয়, কারণ তাহা না হইলে এই 
সকল দ্রব্য নষ্ট হইয়! যাইবে । উৎপাদকের বিকল্প পন্থা! অবলম্বনের স্থযোগন্থৃবিধা যত 
বেশী থাকিবে যোগান তত বেশী স্থিতিস্থাপকতাবিশিষ্ট হইবে । বিভিন্ন বাজারে কোন 

দ্রব্যের বিক্রয়ের স্থবিধা থাকিলে এক বাজারে দাম হাস পাইলে 

8৮8 উৎপাদক অন্যান্ত বাজারে এ ত্রব্য বিক্রয় করিবে। ফলে যে-বাজারে 
হুযোগসুর্বিধা ভ্রব্যটির দাম কমিয়াছে সে-বাজারে যোগান দ্রুত হাম পাইবে । 

আবার যদি কোন উৎপাদক একাধিক দ্রব্য উৎপাদন করিতে 
থাকে এবং যর্দি একদিকের উৎপাদন হইতে অন্য্দিকের উৎপাদনে সহজে সরিয়] যাওয়া 
সম্ভব হয় তাহা হইলেও এ সকল দ্রব্যের োগান স্থিতিস্থাপক হইবে । কারণ, কোন 
৪। উৎপাদনের  প্রব্যের দাম কমিয়া গেলে উৎপাদক এ দ্রব্যের উৎপাদন ছাড়িয়া! অন্য 
উপাদানের অন্ঠান্ত দ্রব্যের উৎপাদনে নিযুক্ত হইবে। ইহ! ছাড় যদি কোন শিল্পের 
৮ শ্রমিকদের অন্যান্য শিল্পে নিয়োগের এবং উহার মাঁলমসল। অন্যান্য 

বাজারে বিক্রয়ের হুযোগস্থবিধা থাকে তাহা হইলে এ শিল্পজাত 
ভ্রব্যের যোগান স্থিতিস্থাপক হুইবে। নির্দিষ্ট শিল্পের যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্ামকে 
অন্তান্ত জিনিস উৎপাদনের উপযোগী করিয়া তোল! সহজ হইলেও ধোগান স্থিতিস্থাপক 
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হইবে। কারণ, এ শিল্পজাত ভ্রবোর দাম হাস পাইলে উহার উৎপাদন ছাড়িয়া অন্যান্য 
জিনিসের উৎপাদনে যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামকে নিয়োজিত কর! হইবে । 

যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর সময্ষের প্রভাব: যোগানের 
স্থিতিস্থাপকতা। বিচারে সময়ের গুরুত্ব সম্বন্ধে আমাদিগকে সচেতন থাকিতে হইবে । 
চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা অপেক্ষাও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর সময়ের প্রভাব 
অধিক। স্বল্প সময়ের মধ্যে যোগাঁনের খুব বেশী পরিবঙ্ন করা যায় না। কিন্তু সময় 
যত দীর্ঘ হইতে থাকে মূলাবৃদ্ধির স্থযোগ গ্রহণের জন্য উৎপাদ্রকরা ততই কলকারখানায় 
আয়তনবৃদ্ধি ও নৃতন উৎপাদক! কলকারখ।ন| পত্তন করিয়া যোগান বৃদ্ধি করিতে 
সহায়তা করে। অধিকাংশ ভ্রব্যেব ক্ষেত্রেই দীর্ঘকালীন যোগানের স্থিতিস্বাপকতা 
অপেক্ষাকৃত অধিক। 

দ্হিতিস্হাপক্তত। 2 দোঙ্ম (51956016520 00০6 ) : দামের 
স্থায়িত্ব (5081511105০ 01105) চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর 
নির্ভরশীল। চাহিদ। ও যোগান যত বেশী স্থিতিস্থাপক হইবে দামে তত বেশী স্থায়িত্ব 

আসিবে ।১ প্রথমে চাহিদার দিক হইতে বিষয়টির আলোঁচন! 
নন করা যাইতে পারে। ধরা ঘাউক, কমলালেবুর যোগান বৃদ্ধি পাইল। 
স্থায়িত্ব আনন কবে কমলালেবুর চাহিদ। স্থিতিস্বাপক বলিয়া এ বেশী লেবু বিক্রয় 

করিবার জন্য স্ক্রীম বিশেষ ত্রাস করিতে হইবে না। ফলে দামে 
বিশেষ পরিবর্তন ঘটিবে না। অপরদিকে চাউলের যোগান অধিক হইলে দাম বেশ 
কিছুটা হাস পাইবে, কারণ চাউলের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক । 

যোগানের দিক হইতে বিষয়টি আলোচন। করিবার জন্য শিল্পজাত ও কৃষিজাত 
ভ্রব্যের মধ্যে তুলনা করা যাইতে পারে। শিক্পজাত দ্রব্যের যোগান অপেক্ষারুত 
স্থিতিস্থাপক বলিয়া! চাহিধ|র পরিবর্তনের সংগে সংগে যোগানের পরিবর্তন করা 
সহজসাধা হয়। ইহার ফলে দামে বিশেষ তারতম্য ঘটে না। অপরপক্ষে কষিজাত 
দ্রব্যের যোগান অস্থিতিস্থাপক বলিয়া চাহিদার হাসবৃদ্ধির ফলে দামেও বিশেষ 
স্বাসবৃদ্ধি ঘটিতে দেখ যায়। 

উভতুপাদন্ন্যন্সে পাল্পপী (000020৮০005 0 71:0000- 
01 ) : যোগানের পশ্চাতে কার্য ফরে উতপাদন-বায়। উৎপাদ্দন-গ্রতিষ্ঠান 

কতটা উৎপাদন করিবে এবং বাজারে দাম কি হইবে তাহ 
আোবানের সাতে. একদিকে যেমন চাহিদার ছারা নিরূপিত হয়, অপরদিকে তেমনি 
ব্যয় আবার নির্ধারিত হয় উৎপার্দকের উৎপাদন-ব্যয় ঘ্বারা। প্রত্যেক 

ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্ত হইল মুনাফাকে সর্বাধিক কর]। 
বিক্রয়লন্ধ আয় ও উৎপাদন-ব্যয়ের পার্থক্যই হইল মুনাফ।| স্থতরাং উৎপাদক 
উৎপাদন-ব্যয়কে যথাসম্ভব কম রাখিয়াই উৎপাদন করিতে চেষ্টা করে। 

১৭.400189010265, আ2)6609 06 08008700. ০৪:০৫ 5000015, 205193 £0% 988১11)6 ০1 021098,৮ 
08177997088 



১৭৬ অর্থবিষ্ভার ভূমিকা 
এখন প্রশ্ন, উতৎ্পাদন-ব্যয় বলিতে কি বুঝায়? অর্থবিষ্ঠায় উৎপাদন-ব্যয় সম্বন্ধে 

ধারণ! মোটামুটি ছুই প্রকার: কেট আথিক উতপাদন-বায় (1+007965 005 ০0£ 

[01000061012 ), এবং (খ) স্থযোগ-বায় ব| বিকল্প বায় (0199016012105 0096 ০0: 

4৯102100805 0990 )। 

ক। আধিক উৎ্পাদন-ব্যস্ব € 71018650505 0£ 12:000066018 ) : 

যখন উৎপাদক কোন দ্রব্য উৎপাদন করিতে চাহে তখন তাহাকে উৎপাদনের জন্য 
বিভিন্ন উপাদান নিয়োগ করিতে হয়। এই সকল খাতে উৎপার্দককে যে-অর্থব্যয় 

করিতে হয় তাহাই উৎপাদ্দন-ন্যযেব অন্ততৃক্ত। অবশ্য যন্ত্রপাতি 
কলকবজ! প্রভৃতি গ্ায়ী মূলধন-দ্রব্য য় করিতে যে-খরচ হয় 
তাহার সমশ্ুটাই চলতি নৎজবের উৎপাদন-বায়ের মধো ধরা 

হয় না, কারণ এ যন্ত্রপাতি একাধিক বৎসর ধরিয়। উৎপাদনে সাহায্য করিয়া থাকে । 
যে-কয় বৎসর ধরিদ্না এ স্থায়ী মূলধন-দ্রব্য কাজ দিবে সেই কয় বৎসরের মধ্যে 
উহার বায়কে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে । যেমন, কোন কারখানার একটি যন্ত্রের 

দাম যর্দি ২০ হাজার টাক1] হয় এবং উহার থার। যদি ১০ বৎসর পর্যস্ত কাজ করা 
চলে তাহ ইইলে প্রতি বৎসর এ স্থায়ী যূলধন বাবদ খরচ ২ হাজার টাকা বলিয়া 
ধরিতে হইবে। অর্থ।ৎ, প্রতি বৎসর উৎপ|দনের জন্য স্থায়ী যূলধন-দ্রব্র যে-ক্ষয়ক্ষাতি 
হইয়াছে তাহার দাম ভইল ২ হাজার টা।ক1 একট ্াভাবিকভাবেই এ ক্ষয়ক্ষতি বাবদ 
ব্যয়কে বৎসরে যে-পরিমাণ দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছে তাহ।র উৎপাদন-বায়ের অস্ততু কত 
কর! হয়। স্থায়ী মূলধনের অবচয় বাবদ এই ব্যরকে অবচয়-ব্যয় ( 42150196101 

01181:665 ) বল! হয় এবং ইহার জন্য বৎসরে যে-টাক। জম রাখ। হয় তাহাকে অবপুতি 
জমা (0657০019010 2110/81)০2 ) বল হর । 

উৎপাদক ব1 উদ্যোকার স্বাভাবিক মুনাফাকেও উৎপার্দন-ব্যয়ের অস্ততূক্তি করিতে 
হইবে। কারণ, কোন ব্যবসায়ে স্বাভাবিক মুনাফা লাভ করিতে 

আতাববক মুনাফা না! পারিলে উৎপাদক বেশীদিন উহাতে টিকিয়া থাকিবে না। 
অস্তভুক্তি স্ব(ভাবিক মুনাফা বলিতে উৎপাদকের.সেই আয়কে বুঝায় যাহা! 

সে অন্যত্র উপার্জন করিতে পারে। 

অনেক ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের মালিক নিজের জমি, মূলধন প্রভৃতি উৎপাদনের উপাদান 
ব্যবসায়ে নিষোগ করিতে পারে এবং নিজেই ব্যবসায়ের দৈনন্দিন পরিচালনা কার্য 
সম্পাদন করিতে পারে। এইন্প অবস্থায় তাহার জমি বাবদ যে-খাজন1 হইতে পারে, 
মূলধন বাবদ যে-হুদ্দ হইতে পারে এবং পরিচালনা কার্য বাবদ ষে-মাহিনা হইতে পারে 
তাহা উৎপাদন-বায়ের মধ্যে ধরিতে হইবে। 

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, নির্দিষ্ট পরিমাণ কোন দ্রব্য উৎপাদন করিতে হইলে 
যে-সকল উপাদান নিয়োগ করিতে হয় তাহাদের দরুন ব্যয়ের সমষিকেই উৎপাদন-ব্যায় 
বল। যায়। ইহাকে আথিক উতপাদদন-ব্যয় ব। ব্যক্তিগত উৎপাদন-ব্যয় (110965 
(005: ০৫ 61০006107 0৫ 071862 0050 0৫ 70:0৫100100 ) বলা হয়। ইহার 

আর্ধিক উৎপা্দন- 
ব্যযের হিসাব 



যোগান ও উৎপাদন-ব্যয় ১৭৭ 

অস্তভূক্তি হইল : (১) শ্রমিক এবং কর্মচারীদের মজুরি ও বেতন, (২) কাচামালের 
দাম, (৩) যুলধনের সুদ, (৪) জমিবাভীব খাজনা, €৫) স্থায়ী যুলধন-ত্রব্যের 
অবচয়পূতি বাবদ বায়, (৬) স্বাভাবিক মুনাফ।, (৭) বিক্রয়করণ বিজ্ঞাপন প্রভৃতি 
সংক্রান্ত ব্যয়, এব (৮) করপ্রদ্দানের জন্য ব্যয় প্রভৃতি । 

খ। স্থযোগ-ব্যকস (07290708035 005): অর্থবিগ্ভায় স্থযোগ-বায়ের 
ধারণাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । স্থযোগ-ব্যয়কে বিকল্প বায়ও (8166707905৩ ০05) 
বলা হয়। এই তত্ব অনুসারে নিরিষ্ট পরিমাণ কোন দ্রন্য উৎপাদনের ব্যয় হইল অন্য 
ক্ষেত্রে এ সকল উপাদান সর্বাপেক্ষ। অধিক যে-পরিমাণ দ্রধা উৎপাদন করিতে সমর্থ 
তাহাই । সমাজের উৎপাদনের উপাদানের পরিমাণ সীমাবদ্ধ। যখন উহা! এক ক্ষেত্রে 
উৎপাদনে নিযুক্ত হয় তখন অন্য ক্ষেত্রে উহার দ্বারা যাহ! উৎপাদন কর? হইত তাহা 

সম্ভব হয় না। এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যে-পরিমাণ দ্রব্য উৎপন্ন হইতে 
বন পারিত তাহাই হইল প্রথম ক্ষেত্রের উৎপাদন-বায়। ধর! যাউক, 
কোন কষক তাহার নিদিষ্ট পরিম।ণ জমিতে ৫০ কুইণ্টাল ধান ব1 ১০* কুইন্টাল ইক্ষু 
জন্মাইতে পারে। এখন কৃষক যদ্দি ধান উৎপাদন ন| করিয়! ইক্ষু উৎপাদন করে তাহ। 
হইলে ১০০ কুইশ্টাল ইক্ষুর উৎপাদন-ন্যয় হইবে ৫ কুইণ্টাল ধান। দেশে যর্দ 
উৎপাদনের সকল উপাদানের পৃ নিয়েগাবস্থা বঙমান থাকে তাহ! হইলে ১০০ কুইন্টাল 
অতিরিক্ত ইক্ষু উৎপাদন করিতে হইলে ৫০ কুইণ্টাল ধানের উৎপাদন পরিহার করিতে 
হইবে, আর ৫০ কুইণ্টাল অতিরিক্ত ধান উৎপাদন করিতে হইলে ১০০ কুইন্টাল ইক্ষুর 
উৎপাদন ছাডিয়। দিতে হইবে। 

আমাদের সমাঙ্জে অর্থনৈতিক কাজকর্ম টাকাকডির মাধ্যমে পরিচালিত হয়। 
নুতরাং হুযোগ-ব্যয়ের নীতিকে ব্যাখ্যা কর। হয় টাকাকভির মাধ্যমে । এইভাবে ব্যাখ্য! 

করিলে স্থধোগ-ব্যয়ের সংজ্ঞ। নিয়পিখিতবপ দাড়ায়: অন্যান্ত 
ডা দিক বিকল্প ক্ষেত্রের উৎপাদনকার্য ছাভিপ্ন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে উৎপাদনের 
সঙ যাহার. উপাদানসযূহকে নিয়োগ বা আকর্ষণ করিতে হইলে বে-পরিমীণ 

অর্থযূল্য দিতে হয় তাহাই হইল এ দ্রব্যের উতপার্দন-ব্যয়। যখন 
উৎপাদনের উপার্জনের একাধিক ক্ষেত্রে নিয়োগের স্থযোগ থাকে তখন উহাকে কোন 
ক্ষেত্রে নিয়োগ করিতে হইলে উহা! অন্য ক্ষেত্রে যে-সর্বাধিক আয় অজন করিতে পারে 
তাহা উহাকে দিতে হইবে ১ তাহা ন1 দিলে উহ অন্য যেক্ষেত্রে অধিক আয় করিতে 
পারে সেখানে চলিয়া যাইবে । যেমন, পাটকল শিল্পে কোন শ্রমিককে রাখিতে হইলৈ 
নিররানিনানে কাপড়ের কলে সে যাহা পাইতে পারে তাহা দিতে হইবে, কোন 
উৎপাদনের উপাদানের ব্যবসায়ের জন্য যূলধন খণ করিতে হইলে অন্যান্য ক্ষেত্রে মূলধনের 
ফেলা তাহাই ফেবু দেওয়া হয় তাহাই দিতে হইবে। কৃষিজমির বেলায় 

একপ্রকার ফসল তুলিবার জন্য যে-দাম দেওয়া হয় স্বন্য প্রকার 
ফসজ তুলিবার জন্ত ব্যবহার করিতে হইলে এ দাম দিতে হুইবে। উদ্যোক্তার স্ল্যও 
অগ্তরপভাবে নির্ধারিত হয়। কোন ব্যবসায়ে নিযুক্ত উদ্বোক্তা অন্তান্য বেতনতুক 
১২ (09, ] 



১৭৮ অর্থবিদ্ার ভূমিকা 

পরিচালক হিসানে যাহ। পাইতে পারে তাহা ন। পাইলে সে অন্যত্র চলিয়া! যাইবে। 
মোটকথা, বিকল্প শিল্প না নাবসায় প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনের উপাদানসমূহের যে-যূল্য হয় 
তাহাই কোন নিদিষ্ট শিল্প ব| ন্যনসায় প্রতিষ্ঠানে উহার্দের নিয়োগের জন্য দিতে হয় এবং 

এই ব্যয়ই এ শিল্পের ব। প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন-ব্যয়। 
এক্লস্মেক্সাদী উত্তলাদন-ল্যম্র (51501101099) : বাজারের 

যোগ।ন নিব করে নিডিন্ন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ( চ?েও ) স্বতন্ত্র যোগানের উপর। 
স্থৃতরা* উৎপাদন-বায় বলিতে উৎপা্ন-প্রতিষ্ঠটনেরই উতপার্দন- 

উৎপাদন-বাধ বাঁলতে পায় বুঝায়-_শিল্পের (10090. ) উৎপাদন-ব্যয় বলিয়া কোন 
প্রতিষ্ঠানেনই উৎপাদ্দন- +২ রর 
বায় বুঝায় কিছু হইতে পারে না। উৎপাদন-প্রতিষ্টানের উৎপাদনের 

পরিমাণের তারতমোর জন্য উৎপাদন-বায়ের হারে তারতমা 
ঘটে। প্রতিষ্জন উৎপাদনের পরিমাণের পরিবর্তন ছুই ভাবে করিতে পারে। প্রথমত, 
প্রতিষ্ঠান তাহার আয়তন পরিবতিত (৮81196015 10 50816 01 019176) করিয়া 

উৎপাদনের পবিমাণ পরিবঙ্ডন করিতে পারে, অখন। প্রতিষ্ঠান তাহার আয়তন স্থির 

রাখিয়। ( অর্থাৎ, কারখানার যন্ত্রপাতি প্রভৃতির পরিমাণ স্থির রাখিয় ) উহার ব্যবহারের 

পরিবর্তনের সাহাযো উৎপাদনের পরিমাণ পরিনতিত করিতে পারে। উভয় প্রকারের 
পরিবর্তন এককপিছু উৎপাদন-বায়কে প্রভ।বা্িত করিতে পারে, কিন্তু উহাদের প্রভাব 
একই প্রক।নেব না 9 হতে পারে । উতপাদন-বাপ্নের আলোচনায় এই ছুই প্রকারের 
পরিবঙ্নকে পথক করিয়। দেখিতে হইবে | 

এই দুই প্রকারের পরিবঙন আব।র সময়ের দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে। সময় স্বল্প 
হইলে প্রতিষ্ঠানে আয়তন-_অর্থৎ কলকারখান যন্ত্রপাতি প্রভৃতি স্থায়ী সাজসরঞ্াম 
--পরিবর্তন কর। সম্ভব হয় না। অতএব, ন্বশ্নকালীন অবস্থায় উৎপাদনের পরিমাণের 
পরিবর্তন কবিতে হইলে অবস্থিত আরতনের মধ্যে থাকিয়! শ্রম কাচামাল প্রভৃতির 
পরিমাণের পরিবততন করিতে হয়। সময় দীর্ঘ হইলে প্রতিষ্ঠানের আয়তন পরিবতিত 
করিয়। উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তন করা সম্ভব হয়। স্থতরাং উতপাদন-ব্যয়কে 

স্বল্লকালীন ও দীর্ঘকালীন এই ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়া আলোচনা করা হয়। এখন 
প্রথমে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের স্বপ্নমেয়াদী উত্পাদন-ব্যয়ের আলোচনা কর! হইতেছে । 

হ্চ। দ্ছিল্ল ল্য এলহ পল্িবর্ভনম্ণীল ব্যস্ত ( ঢ150 00565 
280] ড81191916 00509 ) : স্বপ্লকালীন অবস্থায় উৎপ।দন-গ্রতিষ্ঠঠনের উৎপাদনের 

কৃতকগুলি উপা।নের- যেমন, স্থায়ী কলকারখান। যন্ত্রপাতি ইত্যাদির পরিবর্তনলাধন 
সভভব হয় না। অবশ্য অন্যান্য উপাদানের- যথা, শ্রম কাচামাল 

স্থির বায় কাহাকে বপে উত্যাদির হ্বাসবৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। এই পার্থক্যের ভিত্তিতে 
আমর! উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন-ব্যয়কে "স্থির ব্যয়” ও “পরিবর্তনশীল ব্যায়” এই 
ছুই ভাগে ভাগ করিতে পারি । যে-সকল ব্যয় উৎপাদনের পরিমাণের সহিত সম্পর্কচ্যুত 
উৎপাদনের পরিমাণের হাসবৃদ্ধির. ফলে যে-ব্যয় পরিবতিত হয় মা, স্থিরই থাকিয়া, 



যোগান ও উৎপাদন-ব্যয় ১৭৯ 

যায়-_-তাহাকে স্থির ব্যয় বলা হয়।* ই্হ| পরিপূরক ব্যয় (8019016170615025 

০0505 ) বা উপরিস্থ ব্যয় ( ০৬০:১০৪ ০0563 ) নামেও পরিচিত। সাধারণত খাজনা, 

দীর্ঘমেয়াদী খণের স্থদ, উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের (6৪০৪6৮৫5 ) বেতন এবং অবপৃতি 
বাবদ খরচ ইত্যাদি ব্যয়কে স্থির ব্যয়ের অস্তভূক্ত কর] হয়। উৎপাদন কম হউক বা 
চির বেশী হউক ব! সাময়িকভাবে বন্ধ থাকুক, ব্যবসায়ে টিকিয়া থাকিতে 
কাকার হইলে প্রতিষ্ঠানকে এই সকল স্থায়ী ব্যয় বহন করিতেই হুইবে। 

আর পরিবর্তনশীল ব্যয় হইল উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের সেই সকল নায় 
য[হ। উৎপাদনের পরিমাণের হ্বাসবৃদ্ধির সংগে সংগে পরিবতিত হয়। উৎপাদন 
সামসিকভাবে স্থগিত থাকিলে প্রতিষ্ঠানকে এই ব্যয় মোটেই বহন করিতে হয় না।২ 

যেমন, উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানকে অধিক 
ডি বারকে পরিমাণে কাচামাল শ্রম প্রভৃতি নিয়োগ করিতে হয় এবং 
বলা উৎপাদন বন্ধ রাখিলে এ ব্যয় সম্পূর্ণ পরিহার করা যাইতে পারে। 

মজুরি, ক]চামাল, জালানি ও বৈছ্যতিক শক্তি, পরিবহণ প্রভৃতি 
সক্রান্ত ব্যয় এই পরিবতনশীল ব্যয়ের অস্ততূক্তি। পরিবর্তনশীল ব্যয়কে প্রাথমিক বায় 
( 206 ০0509 ) বলিয়ও অভিহিত করা হয়। 

মনে রাখিতে হইবে যে স্থির ব্যয় এবং পরিবঙনশীল ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য স্বশ্পনকলীন 
মাত্র, কারণ দীর্ঘকালে সকল ব্যয়ই পরিবর্তনশীল | দীর্ঘকালে যন্ত্রপাতি ও অন্যান্থ স্থায়ী 

| মূলধন ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া নিঃশেষ হইয়! যায় বা অকেজো! হওয়ায় 
বর বায় ও পরিবর্ত- বাতিল হইয়। যায়? শিশ্প-সংগঠক প্রয়োজনমত নৃতন যন্ত্রপাতি 
পল বারেরমধান মাত্র বসাইতে ও কারখানার আয়তনের ত্রাসৃদ্ধি করিতে পারে; 

উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সংখ্যা পরিবর্তন করিতে পারে; এক শিল্প 

ছাড়িয়া অন্য শিল্পে চলিয়। যাইতে পারে । 
এমনকি হ্বপ্নকালীন অবস্থা তেও স্থির ব্যয় ও পরিবর্তনশীল ব্যয়ের মধ্যে সীমারেখ। 

কুস্পষ্ট নহে । কোন বিশেষ ব্যয় “স্থির ব্যয়” না “পরিবর্তনশীল ব্যয়ের মধ্যে পড়িবে 

এই পার্থকা মাবার তাহা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অন্হ্ঘত 

অনুশ্থত উৎপাদন. নীতির উপর | যেমন, শ্বল্পদিনের মধ্যে উৎপাদনের পরিমাণের 
ক উপর পরিবঙন করিতে যাইয়া কোন গ্রতিষ্ঠঠন যদি উচ্চপদস্থ 
বি কর্মচারীদের সংখ্য। পরিবর্তন করে তাহ হইলে উহাদের মাহিনা 
পরিবর্তনশীল ব্যয়ের মধ্যেই ধরিতে হইবে । আবার ষদি কোন প্রতিষ্ঠান বেশ কিছু 
সময়ের জন শ্রমিক নিপ্োগ করে (থা, তিন-চারি বৎসরের জন্য যদি শ্রমিকদের 
নিয়োগ করা হয়) এবং কাজ থাকুক বা না-থাকুক তাহাদের চাকরিতে বহাল রাখে, 
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১৮০ অর্থবিদ্ভার ভূমিক! 

তাহ! হইলে এ মঞ্জরি স্থির ব্যয়ের মধ্যেই ধরিতে হইবে । যাহা হউক, স্বল্লকালীন 
অবস্থার আলোচনায় স্থির বায় ও পরিবর্তনশীল ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য স্মরণ রাখা 

গ্রয়োজন। 
স্থির ব্যয় 9 পরিবওনশীল ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্যের ভিত্তিতে ইহা সহজেই অনুধাবন 

কর1 যাইতে পাবে যে মাত্র দীর্ঘক।লীন অবস্থাতেই স্থির ব্যয় প্রকৃত ব্যয় হইয়! দাড়ায় ।১ 
সবক্পীকালীন অবস্থাপ্ন উত্পাদন কম হউক আর বেশী হউক অথবা 

স্থির বায় দীঘকালীন উৎপাদন একেবারে না-হউক, উৎপার্দককে স্থির ব্যয় বহন করিতেই 
উদ হয়, উহা হইতে তাহার কোন অব্যাহতি নাই । এখন স্বপ্প- 

কালীন অবস্থায় যদি বাজারে মন্দা দেখ! দেয় এবং দ্রব্যের দাম 
পড়িয়! যায় তবে উৎপাদক তাহার দ্রব্য বিক্রয় করিয়া মোট উৎপা্দন-ব্যয় উঠাইতে 
নাও সমর্থ হইতে পারে। এইরূপ অবস্থায় উৎপাদক উৎপাদন বন্ধ করিয়| দিবে 
কিনা? ইহার উত্তরে বল। যায়, উৎপাদন বন্ধ করিয়া দ্রিলেও তাহাকে স্থির ব্যয় 
বহন করিতে হইবে । স্তরা* শ্বপ্লনকালীন অবস্থায় উৎপাদন বন্ধ করিয়া দেওয়ার ও 
লোকসান আছে এব* এই লোকসানের পরিমাণ হইল স্থির বায়ের পরিমাণ । এক্ষেত্রে 

উৎপাদক যদি উৎপাদন চালাইয়! পরিনঙনশীল ব্যয়ের কিছু অধিক অর্থ বিক্রয় হইতে 
উঠাইতে পরে তা। হলে উৎপাদন বন্ধ করিয়। দেওয়ার লোকসান অপেক্ষা কম 

লোকপান হইবে। কারণ, উৎপাদনের পরিবর্তনশীল ব্যয় মিটাইয়াও কিছু অর্থ 
তাহার অতিরিক্ত থকিবে এবং উহার সাহায্যে কিছুট। অংশ স্থির ব্যয় মিটানে। 
সম্ভব হইবে। সুতরাং যে-পর্বস্ত পরিবর্তনশীল ব্যয় উস্থুল করিবার মত দাম পাওয়] 
যায় সে-পর্যস্ত উৎপাদক ভবিষ্যতে ভাল অবস্থার আশায় ক্ষতি স্বীকার করিয়াও 
উৎপাদন চালাইয়! যাঁয়। তবে বাজার-দাম হইতে যদ্দি পরিবর্তনশীল ব্যয়ও না উঠে 
তবে উৎপাদন বন্ধ করিলেই কম ক্ষতি হইনে। 

অতএব দেখ! গেল যে, শ্বল্নকালীন অবস্থায় উৎপাদকগণ পরিবর্তনশীল ব্যয় দ্বারাই 
প্রভাবাদ্বিত হয়।২ কিন্তু দীর্ঘকালীন অবস্থায় বিক্রয় হইতে 

দর উৎপাদদকের সমগ্র ব্যয় উঠিয়া না আসিলে প্রতিষ্ঠান টিকিয় 
বায় দীর্ঘকালে প্রভাব থাকিবে ন|। অন্যভাকে বলা যায়, দীর্ঘকালীন অবস্থায় উৎপাদককে 
বিস্তার করে উৎপাদনের স্থির বায় উঠাইতে হইবে, নতুবা সে ব্যবসায় ছাড়িয়া 

দিবে । অতএব, স্থির ব্যয় দ্রীর্ঘকাল'ন অবস্থাতে দামের উপর 
প্রভাব বিস্তার না করিয়া পারে ন]। 

শখ । গড় ন্যস্ত এন" প্রান্তিক জ্যস্্র (25218890955 20 

1191:£17)81 055 ) : যেহেতু মোট ব্যয় স্থির ব্যয় ও পরিবর্তনশীল ব্যয়-_এই 
১৮. ১০০ ও 005 10208 09006. 05507880 00865 876 (06 00805.৮  081)02098 

রা +&5 1501005] 0810095950250 20] 4185890. 1315 0596. ০০৪6৪ 90011 20 090301708 
360029৫ ,80 8909%6 8006 ও 09882068810 1 10)0দ8 9380. 0০86৪ 12 &০ ০ গিট 
দাই *** ৭ 81109618000 
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দুই অংশে বিভক্ত সেই হেতু গড় ব্যয় তিন প্রকারের হইতে পারে: (ক) গভ স্থির 
বায়, (খ)ট গড পরিবর্তনশীল বায় এবং (গ) গড় মোট ব্যয়। 

১। শাড় স্থির ব্যয় (4৬:88 7155 09565 [4£0]) : উত্পার্দন- 

প্রতিষ্ঠানের গভ স্থির বায়-__ অর্থাৎ প্রতি একক দ্রবোব স্থির বায় (7০0 ০09 761 
01210 06 006000)- মোট স্থির ব্যয়কে মোট উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ দিয় ভাগ 

দিলেই পাওয়। ধাইবে। যেমন, কোন প্রতিষ্ঠানের স্থির ব্যয় যদি 
উৎগ।দনের পবিমাণ-. ১০০ টাক এবং উৎপাদনের পবিমাণ ১ একক হয় তবে গড স্থির 
বুদ্ধব সংগে সংগে গড £ 
্থিব বায হাস পাব ব্যয় হইবে ১০০ টাকা । যখন এঁ প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের পরিমাণ 

১০ একক তখন প্রতি এককের স্থির বায় (১০০ -- ১০ _) ১০ টাকা, 

যখন উৎপাদনের পরিমাণ ১০০ একক তখন প্রতি এককের স্থির বায় (১০০--১০০--) 
১ টাকা। মোট স্থির ব্যর অপরিবতিত থাকে বলিয়। উৎপ।দনরুদ্ধির সংগে সংগে 
গড স্থির ব্যয় বাঁ একক প্রতি স্থির ব্যয় হাস পায়। প্রতিষ্ঠানের গভ স্থির ব্যয়কে 
আমরা রেখাচিত্রের সাহায্যে নিম্নলিখিতভাবে দেখাইতে পাবি : 

পার্খবর্তা রেখাচিত্রে দেখা যায় গড় স্থির বায়-রেখ। উপব হইতে নিচেব দিকে ঢালু 
হয়| নামিয়। শিয়াছে। ইহার গাড় স্থির বায় 
দ্বারা বুঝানো যাইতেছে যে 
উৎপাদনেব পবিম!ণ যত বেশী £ 
হইতেছে গ্রতিষ্ঠঠনেব গড স্থিবং 

বায় তত হাঁস পাইতেছে। 
যখন উৎপাদনের পরিমাণ 04. 
তখন গড গ্থির বাবের পবিমাণ (:% 
০0৮, আর যখন উৎপাদনের 4৫ 

পরিমাণ বাড়িয়া হয় 0% দি 
তখন গড স্থির বায়ের 
পরিমাণ হাস পাইয়া 07৩-তে 9 

দাডাইতেছে । উৎপার পরিমাণ 

২। গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় (4৬6:86০ ৬ 811816 09569 [4৮0 ]): 
গড পরিবর্তনশীল ব্যয় ব৷ প্রতি একক দ্রব্যের পরিবর্তনশীল ব্যয় প্রতিষ্ঠঠনের মোট 
পরিবর্তনশীল ব্যয়কে উৎপাদনের পরিমাণ দিয়! ভাগ দিলেই পাওয়া যায়। 

এই গড পরিবরনশীল ব্যয়ের একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে প্রথম প্রথম উৎপাদনবৃদ্ধির 
সংগে উহা হাস পাইতে থাকে এবং একট। স্তরে আসিয়। পৌছাইলে উহা ন্যনতম হইয়া 
গড পরিবর্তনীল দীড়ায়। ইহার পর উংপাদন বৃদ্ধি করা হইতে থাকিলে উহা 
বায় প্রথমে হাস এবং বৃদ্ধি পাইতে থাকে । ইহার কারণ হিসাবে এখানে সংক্ষেপে 
পরে বৃদ্ধি পার বল! যাইতে পারে: প্রত্যেক উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের নিদিষ্ট পরিমাণ 
"জবা উৎপাদনের স্বাভাবিক ক্ষমতা থাকে। যে-পর্বস্ত না এ পরিমাপ ব্য উৎপাদিত 



১৮২ অর্থবিদ্ভার ভূমিক। 

হইতেছে সেই পর্যস্ত পরিবর্তনশীল উপাদান বাড়াইয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করা হইতে 
থাকিলে উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পাইতে থাকে অর্থাৎ গড় পরিবতনশীল বায় 
হাস পাইতে থাকে । অপরদিকে | 
প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক উৎপাদন- 135 ্ ৭6 
ক্ষমতাকে ছাড়াইয়া৷ অধিক উৎপাদন নট 
কর! হইতে থাকিলে পরিচালন। ও সি এ 
স্বানাভাব প্রভৃতি অন্ুবিধা দেখা এ 

দেয় এবং উৎপাদনের হার হাস টি 

পায়। অতএব, গড পরিবর্তনবীল 
ব্যয় বাড়িতে থাকে । এই গড় 
পরিবর্তনশীল ব্যয়ের রেখাচিত্রট।নিলে ২ ীস্প 
উহ! []-আকৃতি ধারণ করিবে । ০ উৎপান্নত পরিমাণ 7 

৩। গড় মোট ব্যস € /১56786511068] 00255 [420 1): গড মোট 

ব্যয়__অর্থাৎ দ্রব্যের এককপিছু মোট ব্যয় ( 81010 ০০9 )- প্রতিষ্ঠানের মোট ব্যয়কে 
উৎপন্ন ভ্রব্যের মোট পরিমাণ দিয়! ভাগ দিলেই পাওয়া যায়। প্রতিষ্ঠানের মোট ব্যয়ের 

দুইটি অংশ হইল মোট স্থির ব্যয় এবং মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়। স্থতরাং উৎপন্ন দ্রব্যের 
রা গড় স্থির ব্যয় ও গড পরিবর্তনশীল ব্যয় যে[গ দ্িয়াও গড় মোট 
পরে বৃদ্ধি পার ব্যয় বা প্রতি একক ভ্রব্যপিছু ব্যয় পাওয়। যায়। গড মোট ব্যয়ও 

উৎপাদনবৃদ্ধির প্রথমদিকে হাস পাইতে থাকে । কারণ, গভ স্থির 
ব্যয় ও গড পরিবর্তনশীল ব্যয় উভয়ই প্রথমর্দিকে উৎপ|দনবুদ্ধির স"গে হাস পায়; 
তারপর গড মোট ব্যয় উৎপাদনের একট স্তরে আসিয়। ন্যনতম হইয়। দাডাঘ এবং 
ইহার পর ডৎপাদনবৃদ্ধি হইতে থাকিলে এ ব্যয় উর্ধ্বমুধী হইতে থাকে । এখানে 
লক্ষ্য করিবার বিষয় হইল যে গড 
পরিবর্তনশীল ব্যয় ন্যুনতম স্তরে 
পৌছাইয়া ভর্ধ্বাভিমুখী হইলেও 
উতপা্দনবৃদ্ধির আরও কিছুটা সময় 

পর্যস্ত গড় মোট ব্যয় নিম্নমুখী থাকিতে 

পারে, কারণ গড পরিবর্তনশীল 

ব্যয়বৃদ্ধির হার অপেক্ষা গড় স্থির 
ব্যয়হাসের হার অধিক হইতে পারে। 
কিন্তু একটা স্তরে আসিয়। গড় স্থির 

ব্য়হ্বাসের হার ও গড় পরিবর্তনশীল 9 উৎপের পরিমাণ 
ব্যয়বৃদ্ধির হার সমান সমান হয়। উৎপাদনের এই স্তরেই গড় মোট ব্যয় ন্যুনতম 
হয় এবং এই স্তরের উৎপাদনকে প্রতিষ্ঠানের স্বপ্পমেয়াদী কাম্য উৎপাদন (৪1১০-৮ 
01:10590 08000 ) বলিয়া অভিহিত কর! হয় । ইহার পর উৎপাদন বুদ্ধি করিয়া- 

গ্ (মাট তা 
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চলিলে গড় মোট ব্যয় বৃদ্ধি পাইতে থাকে । যে-কারণে উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তনের 
ফলে পরিবর্তনশীল ব্যয়ের তারতম্য হয় সেই কারণই গড় মোট ব্যয়ের তারতম্ের 
গোড়ায় রহিয়াছে । অর্থাৎ, পরিবর্তনীয় অন্ুপাতের নিধি বা ক্রমহাসমান উৎপন্নের 
বিধিই হইল ইহার মূল কারণ।১ 

কোন প্রতিষ্ঠানের গড মোট বার়কে বেখাচিত্ের ছ্ার। দেখানে। হইলে উহা 
ঢ-আকৃতি ধারণ করিবে । যেমন ১৮২ পৃষ্ঠার দ্থিতীম রেখাচিত্র । 

গ্রাস্তিক উৎ্পাদন-ব্যয় € 7৬0611051 0059): এক একক অতিরিক্ত 

দ্রব্য উৎপাদন করিতে যে “অতিরিক্ত” ব্য হম তাহাই হইল প্রান্তিক উতপাদন-ব্যয়। 
অন্যভাবে বল। যায় যে এক একক অতিরিক্ত দ্রবা উৎপার্দন করিতে 

রিডার! যাইয়া মোট ব্যরের যে-পরিবঙন হয তাহাকেই প্রাস্তিক উৎপাদন- 

ব্যয় বল| হয়।২ যেমন, যদ্দি ১ একক দ্রব্য উৎপার্দন কবিতে ১০০ টাক! এবং 
১১ একক দ্রব্য উৎপার্দন করিতে ১০৮ টাক] পডে তাহ। হইলে একাদশ এককের বা 

প্রান্তিক বায় হইল ৮ টাক। | এখানে মনে রাখ। প্রষে।জন যে প্রান্তিক ব্যয় বারা এক 
একক অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপাদনের ফলে মোট বায়ের পবিবতনকেই বুঝায়, গভ মোট 

বায়ের পরিবর্তনকে বুঝায় ন|। ন্বপ্নকালীন অবস্থার মেট ব্যয় 
না রর মেট খ্রির ব্যয় ও মোট পরিবঠনশীল বাম লইয়া গঠিত । যেহেতু 
লইয়া গঠিত গ স্থির ব্যয় উৎপাদনেব হীাসবৃদ্ধিব ফলে পবিবহ্িত হয় না, এক 

একক অতিরিক্ত উৎপাদনের ফলে মোট পরিবর্তনণল ব্যয়ের 
যে-পরিবর্তন হয় তাহাই হইল প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়। উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক 
উতৎপাদন-ব্যয়ও স্বল্লকলীন অবস্থায় উৎপাদনবৃদ্ধির প্রথমদিকে কমিতে থাকে এবং 
পরে বৃদ্ধি পা। স্ৃতর।ং স্বল্পমেয়াদী প্রান্তিক উৎপাদন-ন্যখের বেখাও ঢ0-আকুতি 
ধারণ করে (নিম্নের রেখ[চিন্রটি দেখ )। 

প্রান্তিক জ)স্্র এবহ গড় উদ্পাদন-্যম্মেক্স মধ্যে সম্পর্ক 
(26190016621 191:51721 05 2170 451886 0595) : গড় 
ব্যয় ও প্রান্তিক উতপাদন-ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্কের & 

সুত্রগুলির ব্যাখা। এইভাবে করা যাইতে পারে: (১) 
যতক্ষণ পর্ধস্ত প্রান্তিক উৎপার্দন-ব্যয় গড় ব্যয় অপেক্ষ। 
কম থাকে ততক্ষণ পর্যস্ত গড় বায় হাঁস পাইতে 
থাকে। সুতরাং যতক্ষণ পর্যস্ত গড় ব্যয় হাস পাইতে 
থাকে ততক্ষণ পর্যস্ত প্রান্তিক উৎপ|দন-ব্যয় গড় ব্যয় 
অপেক্ষা কম থাকে । (২) অপরপক্ষে যখন প্রান্তিক 

শু ব্যয়ের পারমাণ 

উৎপাদন-ব্যয় গড় উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা! অধিক উৎপনের পরিমাণ 
হয় তখন গড় ব্যয় বৃদ্ধি পাইতে থাকে । অতএব, গড় ব্যয় বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে 

১১ ৮*-৮১ পৃষ্ঠ! দেখ । 
২, +018:8151 609৮ 19019597068 109 6707606 20 6066] ০০১৪ 1352) আও 0:০07106 &30 

ও 01036 01 99600৮,৮ 98210091801 



১৮৪ অর্থবিগ্ভার ভূমিকা 

গাস্তিক উৎপার্দন-ব্যয় গড় ব্যয় অপেক্ষা অধিক হয়। (৩) যখন প্রান্তিক উৎপাদন- 

ব্যয় গড় ব্যয়ের সমান হয় তখন গড ব্যয় বাড়েও না! কমেও না_স্থির থাকে। 
অতএব, খন গড ব্যয় বাড়েও না কমেও না স্থির থাকে তখন 

উদ্দাহরণ প্রান্তিক উৎপাদ্দন-ব্যয় গভ ব্যয়ের সমান হয়| (৪) এইখানেই 

গড় ব্যয় ন্যানতম হইয়া দাড়ায়। 
একটি উদ্দাহরণের সাহাযো গড ও প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে উপরি-বণিত স»ম্পর্কের 

ব্যাখা1 করা যাইতে পাবে : 

উৎপাদন মোট বায ূ গড লায় প্রান্থিক উৎপাদন বায় 

একক টাক। টাক। টাক। 

১ ১৬ ূ ১৬ ১৬ 
২ ১৪ ১২ ৮ 
৩ ৩5 ১০ ১০ 

৪ ৩৪৭ ৮ই ৪ 

৫ | 95 ৰ ৮ ৬ 
৬ ৪৮ ৮ ৮ 

7৭ ৫৮ ৰ ৮২ ১৩ 2০০৮ 
৮ ৭৩ ৮ ১২ 

উপরের হিসাবটি হইছে দেখ। যাইতেছে, ৫ম একক দ্রন্য উৎপাদন পর্যন্ত প্রান্তিক 
উৎপাদন-ব্যয় গড বায় অপেক্ষ। কম; স্থতর।ং গড ব্যয ৫ম একক দ্রব্য উৎপাদন 

পর্যস্ত হাস পাইয়া চলিয়াছে। ৬ষ্ঠ একক দ্রব্যের ক্ষেত্রে প্রান্তিক উতপাদন-ব্যয় গড 
বায়ের সমান ১ অতএব, গড ব্যযেব হাঁসবুদ্ধি কোনটাই হইতেছে না এবং ন্যুনতম নুরে 

আঁসিয়। ধ্াভাইঘাছে। ইহার পব “ম একক দ্রব্য উৎপাদন হইতে প্রান্তিক উতৎপাদন- 

বায় গড ব্যয় অপেক্ষ। অধিক + স্বতরা" গড বায় উর্ধ্বমুখী হইয়াছে । 

প্রান্তিক উতপাদ্দন-বাঘ ৪ গড ৩ $ঁ 
বায়ের মধ্যে উক্ত সম্পর্ক পার্শবতাঁ ষ+₹ ৯ 
রেখাচিত্রটি হইতেও বুঝা যাইবে । | 

পার্খশববতাঁ রেখাচিত্র হইতে দেখ। 
যাইতেছে, যতক্ষণ পর্যন্ত 0৪8 পরিমাণ 
দ্রবা উৎপন্ন না হইতেছে ততক্ষণ 

পর্যন্ত প্রস্তিক উৎপাদন বায়-বেগ। 
(410) গড় মোট বায়-রেখার 

(40 [47'01) নিম্বে থাকিতেছে। 
অর্থাং, প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয গভ ৪ বির ্ 
বায় অপেক্ষা কম হইতেছে । যেমন, উৎপল্লেত পরিসাণ 
উংপন্নের পরিমাণ যখন 0.4, তখন প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের পরিমাণ হুইল 41) 

আর গড় ব্যয়ের পরিমাণ হইল 471 এই অবস্থায় গড় ব্যয় হাস পাইবে। 



যোগান ও উংপাদন-ব্যয় ১৮৫ 

গড ব্যব-বেখাব নিম্নগতি ইহাই বুঝাইতেছে। অপবর্দিকে 03 পবিমাণ দ্রব্যে অধিক 
উৎপাদন হইলে প্রান্তিক ব্য গভ ব্যযেব অধিক হয। যেমন, 00 পবিমাণ দ্রব্য 

উৎপাদিত হইলে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যযষেব পবিমাণ হইবে 014 আব গড মোট 
বাষেব পবিমাথ হইবে 01। এই অনস্থাঘ গড ব্যয উর্ধ্যমৃথী হইবে। উর্ধ্বমুখী 
গড ব্যয-বেখ। ইহাবই ই-গিত দিতেছে । পবিশেষে, যখন উৎপন্নেব পবিমাণ 08 তখন 
প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যঘ ও গভ ব্যয় উভযেবই পবিমাণ 7২৮-এব সমান। এই স্তবেই 
গড বাঘ ন্যানতম এব" প্রান্তিক উৎপার্দন ব্য--বেখ। গভ বাঘ-বেখাকে £ বিন্দুতে ছেদ 
কবিষ1 উপবে উঠিষ| গিযাছে। 

পল্লিবর্ভনীম্ম অন্যপাতেল্প লিন্বি এব স্ঘ্পকালীন্ন 
ভৎ্পাদন-ব্যয্্ (19৬ 06 ৬৪119012 10001610195 210. 517016- 
101) 00565 ) : দেখ। গেল, স্বল্লকালীন অবস্থা উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানেব গভ ব্যয 

(৪2188 5950) ও গ্রান্তিক বায (1081£1178] ০09) 

উৎপাদনবুদ্ধিব প্রথমদিকে হাস এব পবে ধুদ্ধি পাব। গড ও 
প্রন্তিক বান প্রথমদদিপে হ্রাস পাষ গভ স্থিব ব্যয (480) 

উৎপাদনধৃদ্িব সগে সগে হাস পাষ বলি ।|। উৎপাদনে পবিমাণ যত অধিক হয 
ততই স্বিব প্য। অধিক পবিমাণ দ্রবোব মধো বিভভ্ত হইব। যায । পবিচালনা, 
বিক্রবকবণ, যন্ত্রপ।তিব ব্যবহাব, শ্রমবিশগ প্রভৃতিব ক্ষেত্রেও উতপাদনপধৃদ্ধির ফলে 

ব্যযস ক্ষেপ ঘটে । যেমন, এক্টজন ম্যানেজার কম ব। বেশী উত্পাদন পবিচালনা কবিতে 
সমর্থ হইতে পাবেন । এক্ষেত্রে উৎপাদনবুঞ্দিব স গে তাহাব মাহিন। বাবদ ব্যঘ প্রতি 
একক দ্রব্যপিছু কমিতে থাকিবে । যন্ত্রপাতিব ক্ষেত্রেও অনুপ ঘটিতে পাবে। 

কিন্ধ স্বল্পকালীন অনস্থাষ উৎপাদনবৃদ্ধিব লে ক্রমাগত প্যযস ক্ষেপ হইতে পাবে 

ন1। একটঢ। শবে গড কিংব। প্রান্তিক উতপাদন-ব্যষেব নিয্নগতি শেষ সীমা আসিবা 
পৌছায। এইখ|নেই উপদ।নসযূহ সর্বাধিক দক্ষতাব সহিত বাবহৃত হয। সর্বাধিক 
দক্ষতাঁব সহিত ব্যবহৃত হইবাব কাবণ হইল উপাদানগুলিব মধ্যে সঠিক এবং কাম্য 

_ অন্গপাত। এই কাম্য উৎপাদনে পরিমাণ ছাডাইষ! উৎপাদন 
এবং পবে বৃদ্ধি পাউবাৰ বৃদ্ধি কবিষ। চলিলে উৎপাদনেব উপাদানগুলিব মধ্যে অনুপাত 

আব ঠিক ব1 সন্তোষজনক থাকে নান্বাধী উপাদানগুলিব 

তুলনাঘ পবিবর্তনশীল উপাদ্দানগুলিব অন্থপাত অত্যধিক হইধা1 পডে। ফলে 

উৎপার্দনেব হাব বুদ্ধি না পাইয! হ্রাস পাইতে থাকে । যেমন, কোন কাবখানাঘ ৫০০ 
শ্রমিক ভালভাবে কাজ কবিতে পাবে, কিন্তু যর্দি এ কাবখানায ৬০০ বা ৭০* শ্রমিক 
নিয়োগ কব! হয় তাহা হইলে স্থানাভাব দেখা দিবে এবং ফলে উৎপাদনে বিষ্ব ঘটিবে। 
স্থির যন্ত্রপাতিতে যত লোক ভালভাবে কাক্জ কবিতে পাবে তাহাব অধিক হওয়ায় 

উৎপাদন ভালভাবে হইতে পাবিবে না, ত্দাবককার্ষেও শিখিলতা৷ দেখা দিবে। 

স্তরাং কাম্য স্তবের পবে উৎপাদনবৃদ্ধি হইলে উৎপার্ননেব হার কম হইবে । 

ডত্পার্দন বয 

পথম হাম 



১৮৬ অর্থবি্ার ভূমিকা 

পরিবর্তনীষ্ন অনুপাতের বিধির সংজ্ঞা : অর্থবিষ্যায় উৎপাদনের এই স্তর 
পরিবর্তনশীল অন্পাতের বিধি (18৬ 0£ ৬৪11916 70:01901610189) ব] উৎপাদনের 

উপাদানসমূহের ক্ষেত্রে ক্রমহাসমান উৎপন্েের বিধি (19 06 1010310151717)6 

[২৪০৮০5৮০029 0৪০6০: ০৫ 7008০0105 ) নামে পরিচিত। ইতিপৃবেই আমর 

এই বিধির আলোচন| করিয়াছি (৮০-৮১ পর্ঠা )।১ ন্বপ্লমেয়াদী উৎপাদন-ব্যয়ের 
আলে।চন। প্রসংগে ও ইহার কিছুট! পুনরুল্লেখ প্রয়োজন । স্তত্রটির সংজ্ঞ! এইভাবে দেওয়। 

য।ইতে পারে : উৎপাদনের অন্ত সকল উপার্দান অপরিবতিত রাখিয়া যদি কোন 
একটি উপাদ্রানের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া যাওয়। হয় তাহা হইলে শেষ পর্যস্ত পরিবর্তনশীল 
উপার্দ।নের গড উৎপাদন এবং প্রাস্তিক উৎপাদন উভয়ই হ্বাস পায়। 

বিখিটির ব্যাখ্যা : প্রথম প্রথম অবশ্য পরিবতনবীল উপাদানটির পরিমাণবৃদ্ধির 
ফলে উপাদানগুলির মধ্যে অন্ুপ।(ত কাম্য সমন্বয়ের (0010 ০0101912900 ) 

দিকে অগ্রসর হইলে গভ ও প্রান্তিক উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে, ফলে গড ও প্রাস্তিক 
ব্যন্নও ক্রমহাসমান হইবে । এই অবস্থাকে ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের ব1 ক্রমহাসমান ব্যয়ের 

অবস্থা বলা হম। তারপর ক্রমহাসম।ন উৎপাদন স্তর হইলে স্বতই ক্রমবর্ধমান 
ব্যয়ের দিকে ধোঁক দেখ। দিবে । অবশ্ঠ ক্রমহাসমান উৎপন্নের ক্রির] স্তর করার 
কিছু পর হইতে (মেট) গভ বায় (10 বা 20) ক্রমবর্ধমান হইতে পারে। 
ইহার কারণ, গড পরিবতনণীল বায়ের (427/0) বৃদ্ধির হার অপেক্ষা গভ স্থির বায়ের 
(40) হাসেব পরিমাণ অধিক হইতে পাবে। কিন্তু পরে গড পরিবর্তনশীল 
ব্যয়বৃদ্ধির হার গড স্থিব ব্যয়ের হারকে অতিক্রম করিয়| যার এব গড (মোট ) ব্যয়ু 

ক্রমবর্ধমান হইতে থাকে । 
দেখা যাইতেছে, স্বপ্লকালীন অবস্থার উতপাদন-প্রতিষ্ঠানের প্রাস্তিক ৪ গভ 

উৎপা্দন-বায় প্রথমে কমে ও পরে বাডে এবং গড ও প্রাস্তিক বায়-রেখা 0-আরুতির 

প্নকালীন অবস্থায়. হয়। কারণ, স্বপ্লকালীন অবস্থাঘ মুলধন-দ্রবা, সংগঠন প্রতৃতি 
উৎপাদন-প্রতিঠানের কতকগুলি উপাদান স্থির থাকে । এই স্থির" উপার্দানের সহিত 
ব্যয়ের তারতমোব পরিবর্তনশীল উপাদ্দ?ন যখন অধিক মাত্রায় জুডিপ দিয| উৎপাদন 
কারণের সংক্ষিপ্সাব বৃদ্ধি কর! হইতে থাকে তখন প্রথমদিকে গড ও প্রান্টিক উৎপাদন-. 
ব্যয় কমিতে এবং পরে বুদ্ধি পাইতে থাকে । 

দৌর্মক্চাললীন্ন উত্পাদন্ন-ভ্যক্ (1,018-01) 00505 ) : দীর্ঘকাল 

বলিতে বুঝার এমন একটা! মর যাহার মধ্যে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠন আয়তন ও সংগঠন 
পরিবর্তন করিয়। পরিবতিত অবস্থার সংগে সংগতি রাখিয়া চলিতে 

বারিলির হত! পারে। অন্যভাবে বলিতে গেলে, দীর্ঘকালীন অবস্থায় নংগঠক 
প্রতিষ্ঠানের আরতন, যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জাম ঘরবাড়ী ইত্যাদি সকল উপাদানই পরিবতিত 

১. অনেক লেখক ইহাকে অ-সমানুপাতিক উৎপন্গের বিধি (19 ০ টস০০-০:০7০:১1০০৪) 

0980015 ০: 96652)9 ) বলিয়। অভিহিত করেন । 
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করিতে পারে। ক্তরাং দীর্ঘকালীন অবস্থায় প্রতিষ্ঠানের প্রায় সকল ব্যয়ই পরিবর্তনশীল, 
স্থির ব্যয় বলিয়। কিছু নাই । 

এখন প্রশ্ন, দীর্ঘকালীন অবস্থায় উৎপাদনবৃদ্ধির সহিত গড় ব্যয়ের গতি এবং 
দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়-রেখার আকুতি ঠিক কি ধরনের হইবে? বলা হয় যে সাধারণত 

দীর্ঘকালীন গড় মোট বায়-রেখাও [-আকুতির হইবে । তবে 
৪৪ ক উহ! স্বল্পকালীন গড় মোট ব্যর-রেখার মত সোজ। আকৃতির ন! 

ইহার কারণ হইয়] অধিকতর চেপ্ট। বা বিস্তৃত আরুতির হইবে । কারণ, 
্বল্পকালীন গড মোট ব্যয়ের মত দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় দ্রুত বৃদ্ধি 

পায় না। দীর্ঘকালীন গড় ব্যর-রেখ| [0-আকৃতি ধারণ করার তাৎপর্য স্পষ্ট । 
উৎপার্দক যখন শিল্পের আয়তন প্রসার করিয়া উৎপাদনবৃদ্ধি করিতে থাকে তখন 
প্রথমদিকে গড় ব্যয় কমিতে কমিতে ন্যুনতম স্তরে গিয়। পৌছার এবং কিছুটা সময় 
স্থির ( 005681) থকে । পরে আবার উহা বাঁড়িতে স্থুরু করে। 

বিষয়টিকে আরও একটু ব্যাখ্য। করা যাইতে পারে। দীর্ঘকালীন অবস্তায় 
উৎপাদক যাহতে বিভিন্ন পরিমাণ দ্রব্য যথাসম্ভব কম ব্যয়ে উৎপাদন কবিতে পারে 

দীর্ধকালীন অবস্থায়. তাহার জন্য প্রতিষ্ঠানের এক আয়তন ছাভিয়। অন্য আয়তনে 
ব্যযহ্বাসের জন্ চলিয়! যায় অর্থাৎ উৎপাদনের আয়তন পরিবঙন করে। নিদিষ্ট 

৪৬১ মুহুঙ্ে সে শিল্পের নির্দিষ্ট আয়তনের মধ্যে থাকি] উৎপাদন 
করিতে থাকে এবং এই নিদিষ্ট আয়তনের গড ব্যয়-রেখ! হইল 

স্বল্নকালীন গড় ব্যয়-রেখা। চাহিদ। পবিবততনের জন্য উৎপাদন পর্িবতন করিতে 
যাইয়া যখন সে দেখে যে অন্য এক আরতনে উৎপাদন করিলে গড মোট ব্াপ্ কম 
হইবে তখন সে পূর্বের আয়তন পরিবঙন করিয়া! আবার নৃতন আয়তনে উৎপাদন 
করে। এই আয়তনের মোট গড ব্যয়-রেখাও স্বল্নকালীন ব্যয়-রেখ!। এইভাবে 
একাধিক আয়তন ও স্বপ্নকালীন ব্যয়-রেখা হইতে সরিয়। সরিয়া উতপাঁদক 

দীর্ঘকালীন উৎপাদন সম্পার্দদ করে। এই সকল স্বল্পকালীন 
তা রা ব্যয-রেখ! হইতেই দীর্ঘকালীন ব্যয়-রেখা টান! হয়। কারণ, 
নির্াণ করাহয়  দীর্ঘকালীন অবস্থ/য় দেখানে। হয় ষে বিভিন্ন নিদিষ্ট পরিমাণ দ্রধ্য 

উৎপাদনের যথাসস্ভব'কম উতপাদন-ব্যয় কি। ক্ুতরাং প্রত্যেক 
স্বল্পকালীন গড় মোট ব্যয়-রেখার যে-বিন্দুতে নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য অন্যান্য আয়তনের 
গড় মোট ব্যয় অপেক্ষ। কম ব্যয়ে উৎপাদন কর] যায় সেই সকল বিন্দুকে তলার দিক 

হইতে স্পর্শ করাইয়া রেখ। টানিলেই দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়-রেখা (1,008) 

£5521882 005 ০81৮০ ) পাওয়1 যায় । 

উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়ের রেখাচিত্র নিয়লিখিত- 
ভাবে দেখাইতে পারা ঘায় : 

পরবর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে 12. রেখাটি হইল দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়-রেখা। এই 
রেখাটি প্রথমে নিরগামী হইয়। £ত বিন্ৃতে সর্ধনিয় হইয়াছে । ইহা! দ্বারা দেখানে। 
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হইতেছে যে, উংপাদনবুদ্গির প্রথম পর্যায়ে গড় ব্যয় ক্রমশ হাস পাইতেছে। যখন 

০৮ পরিমাণ দ্রবা উংপাদ্দিত হইতেছে তখন গড় ব্যয় ন্যুনতম হইনা ঈড়াইয়াছে ।, 
পবের দ্রিকে আবার 1,2.0 রেখ! উপরে উঠি] গিনাছে__অর্থাং 

১8 রঃ গড ব্যয় বুদ্ধি পাইতেছে। 9807, 52059 ও 5:05 এই 
তিনটি রেখ! তিনটি আয়তনের স্বপ্লকালীন গড মোট ব্যয়-রেখা। 

দীর্ঘকালীন গভ নান-রেখা! 1,2.0 স্বল্লকালীন গড মোট ব্যন-রেখা। তিনটিকে__ 90 
০202 ও ১0০2--তল। $ 

হইতে স্পর্শ করিয়| উঠিন|ছে, | $ 4৫, 
এবং ইহার আরতি স্বল্প | ২ 
কালীন ব্যয়-রেখা অপেক্ষ। 
বিস্তৃত বা চেপ্টা। যে 
বিন্দুতে দীর্ঘক1লীন গড ব্যয়- 
রেখা কোন স্বল্লকালীন গড 
মোট ব্যয়-বেখাকে স্পর্শ 

করিয়াছে সেই বিন্দুতে উৎপন ৪ ঢ 

দ্রব্যের পরিমাণের গড ব্য উৎপাত পারিমাণ ৰ 
অন্য যে-কোন আধতনে এ পরিমাণ ৬বোর গভ মোট ব্যয় অপেক্ষা কম। ধর। 

যাউক, উৎপাদক ০৮ পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিতেছে । এখন ধরা যাউক যে, 
সে 07) পরিমাণ দ্রব্য উৎপার্দন করিতে চায। স্বপ্লকালীন অবস্থায় এ পরিমাণ 
দ্রব্য উৎপাদন করিতে হইলে গভ বায় হইবে 17194, কিন্তু দীর্ঘকালীন অবস্থায় 
উৎপাদক প্রতিষ্ঠটনের আয়তন পরিবতন করির]। উপরের রেখ[চিত্রের তৃতীয় আয়তনে 
চলিয়। যাইবে বলিয়া এ আরতনে 01. পরিমাণ দ্রবা উৎপাদন করিতে গড ব্যয় 
হইবে 021৭ | 

প্রতিষ্।নের দীর্ঘকালীন প্রাস্তিক ব্যয়-রেখ(ও উৎপাদনবৃদ্ধির প্রথমদিকে 
নিয্নগামী হয় এবং পরে ভর্ধ্বগমী হইয়। দীর্ঘকালীন গড বায়রেখাকে তাহার সর্বনিম্ন 

স্তরে ছেদ করিয়। উপরে উঠিয়া] যায়। দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ব্যয- 
রেখ। স্বপ্নকালীন প্রান্তিক ব্যয়-রেখার তুলনায় চেপ্টা ধরনের হয়, 
কারণ দীর্ঘকানীন অবস্থায় প্রান্তিক ব্যয়ের হ্রাসবৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত 

রর 
/5407 

15407 

প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘকালীন 
প্রান্তিক বায-রেখ। 

কম দ্রুত হয়। 

দীর্ঘক্চালীন্ন ন্যস্েল তাল্সতক্যেলল কাল্পণ এলহ, 
আশ্বতন্নেল প্রর্তিদান্ন (080565 ০0৫6 [0708-21) 996 ড2129- 
(6012. 2120. 1২০081775 60 90916 ) £ আমরা দেখিয়াছি যে ব্বল্লকালীন অবস্থায় 
উৎপাদন-বায় পরিবর্তনীয় অন্পাতের বিধির ([.9 ০6 ড81181015 00000610709 ) 

কার্ধকারিতার দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হয়। স্বপ্নকালে যন্ত্রপাতি ঘরবাড়ী ইত্যাদি কতকগুলি 
উপাদান স্থারী থাকে এবং ইহাদের সহিত যখন অধিক মাত্রায় পরিবর্তনীয় উপাদান 
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জুড়িরা উৎপাদনবুদ্ধি কর! হইতে থাকে তখন প্রথমদিকে উৎপন্নের হার ক্রমবর্ধমান 
গতিতে বাড়িতে থাকে । উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে খন অনুপাত সর্বোৎকৃষ্ট 
টি হার বা কাম্য হইয়া! দাড়ায় তখনই উৎপার্দনের উপাদানের উৎপন্নের 

উপ নারনের হার সর্বাধিক হইয়| দাডায়। এই কাম্য স্তরের পরে যখন স্থির 
তারতমোর পশ্চাতে উপাদানের সহিত অধিক মাত্রায় পরিবর্তনশীল উপাদান জুড়িয়। 
কায করে পবিবর্তনীযঘ দেওগ] হইতে থাকে তখন উপাদানপ্রতি উৎপন্নের হার ক্রমহাসমান 
মি হব। এই কাবণেই প্রতিষ্ঠানের স্বপ্নকালীন গড মোট ব্যয়-রেখ। 
প্রথমে নিযনগামী ও পরে উ্ধ্বমুখী হয। 

কিন্তু দীর্ঘক'লীন অবস্থ/য় ধরিয়। লওয়। হয় যে উংপা্নের সকল উপাদান 
পরিবর্তন করা এবং বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে কাম্য অন্্রপাত (00610 070 

[01073001075 ) বজ।য় রাখ! সম্ভব। যদ্দি তাহাই হয় তবে 

10015 গ্রতিষ্ঠঠনের দার্ধকালীন উতৎপাদন-বায়ের তারতম্যের কারণ 
গ্রতিদানেব বিধি কি? ইহ|র উত্তবে বল। হয় যে দীর্ঘকালীন উত্পাদন-বায়ের 

পিছনে কার্য বে আয়তনের প্রতিদ/নের বিধি ( [8৮75 ০৫ 
ঢ২০015 00 9০816 )। 

তিন ধরনের প্রতিদান: আয়তনেব প্রতিদান তিন ধবনের হইতে পারে : 
(১) আয়তনের সমহারে প্রতিদান (00150200 7২০০175 00 90816 বা সক্ষেপে 
0২), (২) আয়তনের ক্রমবর্ধমান হারে প্রতিদান (1100:59517)6 1২০010)5 60 

9০৪1০ বা সংক্ষেপে 12), এব" (৩) আয়তনের ক্রমহাসম।ন হারে প্রতিদান 
( 1010717915131715 [২50৮1775 0 9০৪]16 ব। সংক্ষেপে 20291 

যখন উৎপাদনের উপাদ্দান সমহাবে পরিবতিত কর] হইলে উৎপন্ন সমহারে 
পরিবতিত হয়, তখন বল] হয় যে সমহারে আয়তনের প্রতিদান হইতেছে । যেমন» 

কোন নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে উৎপাদনের উপাদনসমূহ দিগুণ 
ক। সমহাবে প্রতিদান করিলে যদি দ্বিগুণ উৎপন্ন হয়, তিনগুণ করিলে যদি তিনগুণ 
উৎপন্ন হয়, ইত্যাদি তবে আয়তনের প্রতিদান সমহারে হইতেছে বলিয়া ধরিতে 

হইবে। এই অবস্থায় প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘকালীন গড় ও প্রান্তিক ব্যয় সকল আরতনেই 
সমান থাকিবে এবং গভ ও প্রাস্তিক ব্যয়-রেখ। অন্তভূমিক হইবে । স্বতই মনে হইতে 
পারে যে, সকল সময়ই আয়তনের প্রতিদ্ানের হার সমপরিমাণ হইবে, কারণ 

পরার দীর্ঘকালীন অবস্থায় কাম্য অস্থপাতে উৎপাদনের উপাদানের 
হার সর্বক্ষেত্রে সম হীসবৃদ্ধি করা সম্ভব। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝা ধায় 
পরিমাণ হইতে পারে না যে আয়তনের সমহারে প্রতিদানের সুত্র সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইতে 

পারে না। আয়তনের সমহারে প্রতিদানের জন্য উৎপাদনের 
উপাদানসমূহ সম্পুর্ণভাবে বিভাজ্য (0:515115 ) হওয়া প্রয়োজন এবং শ্রমবিভাগের' 
দরুন আর কোন ব্যয়সংক্ষেপ হয় না বলিয়া অঙ্মান করিয়া! লইতে হয়। কিন্ত এই 
অনুমান যুক্তিসংগত বলিয়] মনে করা হয় না। দীর্ঘকালীন অবস্থা্নি বিভিন্ন উপাদানের 



১৯৩ অর্থবিষ্ভার ভূমিকা 

হাসবৃদ্ধি সম্ভব হইলেও তাহাদিগকে ইচ্ছামত ক্ষুত্ ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা সম্ভব হয় ন] 
এবং উৎপাদনবৃদ্ধির সংগে শ্রমবিভাগের দরুন ব্যয়সংক্ষেপ হইবেই। উদ্বাহরণের 

সাহায্যে বিষয়টি বুঝানে! যাইতে পারে। যে-ছাপাখানায় হস্তচালিত 
উপাদান মলিন. বস্ধেব দ্বারা ছাপার কাজ সম্পাদিত হইতেছে সেখানে লিনোটাইপ 
বিভাজ্য নহে এবং যন্ত্র নসাইলে উৎপাদনের এককপ্রতি ব্যয় হাস পাইবে । কিন্তু 

সনদ হযোগ লিনোটাইপ যন্বের দম অনেক বলিয়া উৎপাদনের আয়তন 
ৃ বৃহৎ না হইলে এ যন্ত্রে উংপার্দন পোষায় না, এব" লিনোটাইপ 

যন্ত্রকে ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা সম্ভব নয। স্ৃতর|ং যে পর্যস্ত ছাপাখ।ন1 বৃহদ।কার 
বারণ না করিতেছে, সে-পর্যস্ত নিরস্তরের হন্তচালিত যন্ত্রের সাহাযষ্যেই উৎপাদন 
চলিবে । অতএব দেখ! যাইতেছে যে, আয়তনবৃদ্ধির দরুন এককপ্রতি উৎপাদন-ব্যয় 
হাঁস পাইতে পারে। 

যখন নিদিষ্ট হারে উৎপাদনের উপাদ।ন পরিবতিত করিলে উৎপাদন অধিকতব 
হারে বুদ্ধি পায় তখন আয়তনের গ্রতিদ!ন ক্রমবর্ধমান হইতেছে বলিয়! ধরিতে হইবে । 

যেমন, উৎপাদনের আয়তন দ্বিগুণ করিলে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ 
দর হবে যদি দ্বিগুণের অধিক হয় তবে আয়তনের প্রতিদান হইল 

এমবর্ধমান | ইহার যূলে রহিনাছে বৃহদায়তন বা বহুল উৎপাদনের 
স্থবিধ! বা আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ (20010900165 06 10095 19:00006101) 01: 

8০015000165 0 50810 )।১৯ আয়তনবৃদ্ধি কর। হইলে নির্দিষ্ট আকারের উৎকৃষ্ট ধরনের 
যন্ত্রপাতি বাবহার কর। সম্ভব হয, সংগঠকের শক্তির পূর্ণতর ব্যবহার 

জা হয়, বিশেষীকরণের জন্য শ্রমিকদের দক্ষত। বৃদ্ধি পায়, অধিক দক্ষ 
জনিত বাসংক্ষেপে কর্মচারী নিয়োগ কর] যায়, ইত্যাদি । এই সকলের ফলে আয়তনের 

প্রত্দি(ন কমবর্ধমান হয় এবং একক ত্রব্যপ্ররতি উৎপাদন-ব্যয় হাস 
পায়। এই অবস্থায় প্রতিষ্ঠানের গড ব্যয়-রেখা নিক্নগামী হইতে থাকে । 

কিন্তু আয়তন ক্রমাগত বাড|ইয়! চলিলে আয়তনের প্রতিদান ক্রমবর্ধমান থাকে 
না। ইহার কারণ আছে। অত্যধিক বৃহদ্ায়তনে উৎপাদনের ক্ষেত্রে কতকগুলি 
অন্থবিধ! ও ব্যয়বাহুল্য ( ৫196007002165,) দেখা দের়। আয়তন অত্যধিক বুহৎ 

হইলে পরিচালনাকার্ধে নান। প্রকার অস্থৃবিধ1 হইতে থাকে। সংগঠক সর্বদিকে আর 
নজর রাখিতে পারে না _অধন্তন কর্মচারীদের হস্তে অনেক বিষয় ছাড়িয়া দিতে হয়। 
পরিচালনায় অর পূর্বেকার উদ্ভম থাকে না-_গতান্থগতিকতা৷ (1:৪৭ €০০ ) আসিয়! 

যায়। উৎপাদনের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সামঞ্ন্ত হারাইয়া যায়। 
প্রতিদান রান হার্দে এই সকলের ফলে উৎপাদনের ব্যয়সংক্ষেপের তুলনায় ব্যয়বানুল্যই 

অধিক হয়। স্থতরাং উপাদানের প্রতিদানে ক্রমহাসমান গতি 
দেখা দেয়। এই গতিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় : যখন নির্দিষ্ট হারে উৎপাদনের 
উপার্দান পরিবর্তন করিলে উৎপন্ধের পরিমাণের হার হাস পায় তখন উৎপামের 

১৭ ৭১-গ৪৪ পৃষ্টা দেখ। 
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ক্রমহাসম।ন প্রতিদান হইতেছে বলিয়া ধর! হয়। যেমন, উৎপার্দনের উপাদান ছ্িগুণ 

কব! হইলে ষদ্দি উৎপন্নের পরিমান দ্দিগুণের কম হয় তাহ! হইলে আয়তনের প্রতিদান 
হইবে কমহাসমান | 

সংক্ষিপ্তসার: অতএন, কোন কোন সময় সমহারে আয়তনের প্রতিদান 
ফেখ। দিলেও সাধারণ ক্ষেত্রে উৎপাদনবুগ্ধির প্রথম পর্যায়ে আয়তনজনিত বায়সংক্ষেপের 
(2০020070165 ০ 5০81০) দরুন ক্রমনর্ধম।ন প্রতিদান দেখ। দেয়। পরে এই 

বাপসংক্ষেপের স্থযোগ যখন আর থাকে না অর্থাৎ নীট বায়স'ক্ষেপ যখন আর 
হন না! তখন স্থরু ভা ক্রমচাসমান প্রতিদান। সুতরাং দীর্ঘক।লীন গভ বাম়-রেখা 
সাধারণ ক্ষেতে প্রথমে নামিনা পরে আনার উর্্বমূখী হইতে স্থুরু করে। অর্থাৎ, উহ1ও 
[-শ'কিতির ভযা। 

হক্ষিগ্তচাল্র 
চ'ঠিদ্ার ন্যায় মোগানেরও স্থিতিস্থাপকত। আছে এবং উচা বিভিন্ন বিষয দ্বাবা নির্ধারিত হয। 

০াঠিদ। ও যে*গানেব স্থিতিগ্থাপকত। দমে স্থায়িত্ব আনয়ন করে । 
মোগানের পশ্চাতে কার্য করে উৎপাদন-বায়। অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে উৎপাদন-বায় বলিনে 

(ক) আঘধিক উৎপ|দন-বাধ, এবং (গ) হ্যে।গ-বায-_এই ছুই রকম ধারণ! করা হয় । 
প্রতিষ্ঠানের আলোচনায় উৎপাদন-বাধকে পথম অর্থেই ধর। হয়। 
সল্নকালে প্রতিষ্টানেব উৎপাদন-বায় স্থির ও পরিবর্তনশীল-__এই দুই ভাগে বিভক্ত | দীর্ঘকালে এই পার্থকা 

(বণুপ্তু হইয়। যায়। স্ল্লকালের আলে।চন।য প্রতিষ্ঠানের গড় ও প্রান্তিক বাযের মধ পার্থকাও বিশেষ 
গকপূর্ণ। উভয় বায়ই প্রথমে হাস ও পরে বৃদ্ধি পায়। ইহা হয় পরিবর্তনীয় অনুপাতের বিধি তানুস'রে। 
দীঘকালেও গড় বায় প্রথমে হান ও পরে বৃদ্ধিপায়। ইহা হয় আয়তনের প্রতিদানের তারতমোর জন্য | 

অনুশীলনী 
1. 1596 00 5০ 15981) 1) 10018561016) ০01 93110001% ১ ড1026 21৩ 6100 06০১১ 8090 

11081791009 018361016/ 01 80)1019 £ 

[ 'ঘোগানের গ্থিতিস্থাপকতা' বলিতে কি বুঝায়? কোন কোন্ বিষষ এই গ্থিতিস্থপকত। নির্ধারণ 
করিয়৷ থাকে ? | ( ১৭৩-৭৫ পৃষ্ঠা ) 

2, 16155619165, 900662190০1 091)91)0 0: 0£ 90191)19 32903 10: 369031165 ০1 0021089", 
190)1812). 

[ “চাহিদা ও যোগানের স্থিতিগ্থাপকতা৷ যতই অধিক হইবে দামে ততই স্থায়িত্ব আসিবে । ব্যাখ্যা কর। ] 
ঃ (১৭৫ প্ুষ্টা ) 

3. 10161000151) 09৮09), 900. ৪8). ৪1191900381, 01%3910 609 10110911776 93 25090. 
০৮ 58016019 009363, 15208 795৭029 £ (৫) 159], (9) 17069:63 91 001019105 159090. 
09208, (৫) 09009086107, 91)97893, (৫) 95090006159 8218393. 

[স্থির ব্য এবং পরিবর্তনণীল ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। নিম্নলিখিত ব্যয়গুলির মধ্যে কোন্টি 
স্থির এবং কোন্টি পরিবর্তনশীন বায় তাহা যুক্তি সহকারে দেখাও £ (ক) জ্বালানি, খ) কোম্পার্নী 
বণ্ডের উপর সুদ, (গ) যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি বাবদ রক্ষিত মুল্য (অবপৃতি মূল্য ) এবং (ঘ) উচ্চপবস্থ 
কমচারীদের বেতন। ] (১৭৮৮৭ পৃষ্টা ) 

4, ড০৯৮ ০ 7০০, 20951 05 & 90001) 03:59 ? মু০জ 55 16 ₹618690. 6০ 2৪ 00868 1 
& 00208616879 21087596 ? 

[ যোগান-রেখ। বলিতে কি বুঝ? প্র/তঘোগিতামূলক বাজারে প্রতিষ্ঠানের যোগান-রেখার সহিত 
? উহার উৎপাদন-বারের সস্প্চ কি?) 



১৯২ অর্থবিষ্ভার ভূমিকা 

[ইংগিভ: বাজারে প্রতিষ্ঠানসমু বিভিন্ন দামে কোন দ্রব্যের যে-বিভিন্ন পরিমাণ যোগান দিতে ইচ্ছুঃ 
থাকে তাহ! তালিকার ভিত্তিতে রেখ|চিত্র অংকন কর! হইলে তাহাকেই বল! হক ধোগান-রেখা | হ্তরাং 

কোন দ্রবোর বাজারে বিভিন্ন দাম ও এ সকল দামে দ্রবাদির যে যে পরিমাণ সরবরাহ ব! বিক্রয় করিভৈ 
প্রতিষ্ঠানসমূহ রাঙ্গী থাকে এই দুই-এস মধে। সম্পর্নকে যোগান-রোয় দেখানো হয়। বিভিন্ন দামে প্রতিষ্ঠন- 
সমুহ কত কত যোগান শিবে তাহ! নির্ভর করে উংপাদন-বারের উপব | পত্যেক প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য হইল 

সবাধিক মুনাফা! করা। পাঁভযোগিষ্ামুলক বাজারে দম দেওয়! থাকিলে প্রতোক প্রতিষ্ঠান ততট। 
উৎপাদন করিয়া 'যাগ।ন দিবে যতটা করিলে পান্তিক উৎপাদন-বায় ও দ|ম সমন সমান হয়। স্থল্নকালীন 
অবস্থ।য় কমহাসম।ন উৎপশন্নের বিধি কাধকর হয় বলিয়ই উৎপাদন 9 যোগান নুদ্ধি কর! হইলে টৎপাদন- 

বাঘ এদ্ধি পায়। হৃতরা দম অধিক হইলে যোগ।ন অধিক হয়, দাম কম হইলে যোগ।ন কম হয়। 

এইভ|বে সল্পকালীন মোগান-রেখ। উদ্ব মুগা হয়। দীথক।লীন অনস্ঠায় প্রতযেগিতামূলক বাজারে দম 

পঠিষ্টানসমুছের প্রান্তিক বায় এব" নাণতম গড উৎপাধন-ন।য়ের সমান হয়। এখন শিল্পে প্রতিষ্ঠানের অবাধ 
গাবেশ ও শিল্প তাগ কবিবার হযে।গ পাকিলে এব" সমজাতীয় উপাদানের যেগানের কোন অভাব ন! 
থ|কিলে যোগান-বেখ। সবল ও অন্বভূমিক হয়, কাবণ একই নানতম গড় বায়ে উৎপাদন কবিয়া অধিক 
যে।গান দেওয়! সষ্ভব হয়। যেক্ষেত্রে অধিক যাগন দিতে গেলে নানতম গড় বায় বাড়ে সেক্ষেত্রে যোগ!ন- 
রেখ! উধব মুখী হয়| .** এব* ১১৫-১৮, ১৭৫ পুষ। ] 

2, 150010120 01৮9 0০07002৮৯01 (6) স্রা1য৪0 ০0০১৮ 2890. ৪71৮0100056, (৮) 31891812010 

0০১৮ 110 45০169৫0০১1. ১৬1১9 0০০, 12£1)16] 0০১৮ 0০020১15৮01 ৬5118010 0036 03315 

| (ক) স্থিব বয় ও পরিবর্তনখল বায়, এবং (খ) প্রান্তিক বায় ও গড় ব্যয়ের ধারণ! ব্যাথা। কর। 
প্রান্তিক বায় মাত্র পরিবতনশীল বায় লইয়। গঠিত হয় কেন 7] ( ১৭৮-৭৯ এবং ১৮০-৮৩ পৃষ্টা) 

প্রতিযোগিতামূলক ভারসাম্য ও দাম 
১৭ €(001%৮দনশনাা ৬, 700]1-18]0 বা 

7110) 

ভাল্পসভাম্যে পাপা (70106 00120906 0£ 1700111011010 ) : 

প্রতিযোগিতামূলক ভারসামা ও দাম সম্বন্ধে সামান্য আলোচন] পূর্বেই € ১২শ 
অধ্যায়ে) করা হইয়াছে । এখন চাহিদা ও যোগানের প্ররুতি বিশ্লেষণের পর 
এ-সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হইতেছে । এই আলোচনার উপক্রমণিক। হিসাবে 
ভারসামা সম্বন্ধে ধারণার কয়েক দিকের সংক্ষিপ্ত পরিচয্ দেওয়া! হইতেছে! এগুলি 
'ফরমূলা” ব1 স্থত্র হিসাবে সুস্পষ্টভাবে স্মরণ রাখিয়া আলোচনায় অগ্রসর হইলে 
অশ্নধাবনের স্থুবিধ! হইবে । 

১। ভারসাম্য : ভারসাম্য বলিতে বুঝায় “ন যযৌ ন তস্থোৌ” অবস্থা । অর্থাৎ, 
ভারসাম্য অবস্থায় উপাদান বা বিষয়সযূহের পক্ষে পরিবর্তনের কোনরূপ ঝৌক দেখ। 
যায় না।* 

১, ২২ পৃষ্ঠা দেখ 



প্রতিযোগিতামূলক ভারসাম্য ও দাম ১৯৩ 

২। প্রতিযোগিতামূলক ভারসাম্য : চাহিদা ও যোগান ধখন পরম্পরের সমান 
হয় এবং উহাদের পক্ষে অন্তত কিছুকালের জন্য এ অবস্থায় থাকিবার গুবণতা৷ দেখ! যায় 
তখনই প্রতিযোগিতামূলক বাভারে ভারসাম্যের অবস্থার সষ্টি হইয়াছে বলিয়া ধর] হয়। 

৩। উৎপারদ্দন-গ্রতিষ্ঠানের ভারসামা : গুতোক উৎপাদন-গ্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য 
হইল মুনাফা সর্বাধিক করিয়া তোলা! (179.5100159001 0: 01096 )1 স্তরাং 

সর্বাধিক মুনাফা! লাভ করিতে পারিলে তবেই উৎপ্দন-প্রতিষ্ঠান ভারসাম্যে আসে। 
কারণ, এ অবস্থাতেই উংপাদন-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে উৎপাদনের পরিমাণে ভ্রাসরৃদ্ধির 
কোন ঝোঁক দেখ! যায় না। 

উতপাদন-প্রতিষ্ঠানের ভারসামা হবপ্নকালীন ও দীর্ঘকাপীন-__উভর প্রকার হইতে 
পারে। স্বপ্নকালীন অবস্থায় প্রতিষ্ঠানেব যে মুন।ফ। ৯ইবেই, এমন কোন কপ 
উৎপাদন-প্রতিষ্ঠটানেব নাই স্থৃতরা* উহার লোকফান নানতম হইলেই মুনাফা সর্বাধিক 
ভারসাম্য স্বপ্লকালীন হইয়াছে বলিয়। ধরিতে হইবে । স্বপ্লকালীন অবষ্ঠায় উৎপার্দন- 
ও দীর্ঘকালীন ছুই  প্রতিঠান লোকসান ন্যুনতম হলেই উহ ভবিষৎ লাভের আশায় 
্ ব্যবসায়ে টিকিনা থাকিবে এব” যে-পরিমাণে উৎপাদন করিলে 
লোকসান ন্যুনতম হর সেই পরিমাণ উৎপাঁদনই করিয়। চলিবে । উৎপাদনের পরিমাণের 
হাসবৃদ্ধির কোন ঝোঁক ন। থাকা এ অবস্থবাকেই ভারসামা নলিষা গণ্য করিতে হইবে। 
অতএব, স্বল্লনকালীন অবস্থার উৎপাধন-পতিষ্ঠানেব ভারসামোর সত হিসাবে ন্যুনতম 
লোকসানকেই সর্বাধিক মূনাফ। বলিয়া! ধবিতে হইবে | 

দীর্ঘকালীন অবস্থায় অবশ্য গত্যেক উৎপাদদন-প্ুতিষ্টানকে ধনাম্মক মুনাফা! 
(17305161৮€ 00?) অঠঞ্ন করিতেই হউবে | এই মুনাফ| যতক্ষণ সর্বাধিক না হয় 
ততক্ষণ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ হাসপ্দ্ধির বেৌোক থাকিবে । ফলে 

উহা ভারসামা অবস্থায় পৌছিবে না। 
৪। শিল্পের ভারসাম্য : শিল্পের ভারসামা বলিতে এমন অবস্থ। বুঝায় যে-অবস্থায় 

কোন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে শিল্প ত্যাগ করিয়! চলিরা1 যাইবার বা নৃতন কোন 
প্রতিষ্ঠানের পক্ষে শিল্পে গ্রবেশ করিবার ঝোঁক থাকে না। সকল উৎপাদন-গুতিষ্ঠানই 
ধদি সর্বাধিক মুনাফা লাভ করে তবেই একপ অবস্থার উদ্ভব হইতে পারে। পূর্ণাংগ 
প্রতিযোগিতায় এই সর্বাধিক মুনাফা আঁবার স্বাভাবিক মুনাফার অতিরিক্ত হইতে 
পারে না। মুনাফা স্বাভাবিক মুনাফার অতিরিক্ত হইলে নৃতন নৃতন গুতিষ্ঠান শিল্পের 
দিকে আকৃষ্ট হইয়া! যোগান বুদ্ধি করিবে এবং ফলে মুনাফ! হ্রাস পাইয়। স্বাভাবিক 
মুনাফাতেই দ্রাড়াইবে। 

উপরের আলোচনা হইতে এই ধারণাও সহজে কর যাইবে যে, বিশেষ ক্ষেত্র 
ছাড়া স্বপ্লকালীন অবস্থান্ন সমগ্র শিল্প ভারসাম্যে উপনীত হইতে 

৯২ পারে না. কারণ স্বপ্নকালীন অবস্থায় গ্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণত হয় 
অতিরিক্ত মুনাফা করে, নাহয় ক্ষতি সহ করিয়া থাকে । ফলে 

গ্বাভাবিকভাবেই নৃতন নৃতন প্রতিষ্ঠানের শিল্পে যোগ দিবার, নাহয় পুরাতন 
১৩ [ 0020, ] 



১৯৪ অর্থবিদ্ভার ভূমিকা 

প্রতিষ্ঠানগুলির শিল্প ত্যাগ করিবার ঝৌক বর্তমান থাকে। স্থতরাং সাধারণত সমগ্র 
শিল্প মাত্র দীর্ঘকালীন অবস্থাতেই ভারসাম্যে উপনীত হয়। 

প্রতি্যোগিতাম্ুলক ভাল্সসাম্য ও দীমেল্স ভিত্তি (08515 
৩ ০0200260052 72001110090 2190 11706 ) : ধনতান্ত্রিক বা ব্যক্তিগত 
উদ্যোগপ্রধান অর্থ-ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, 
2 টি ইহাদের উৎপাদনের সমষ্টিই বাজারে মোট যোগান নির্ধারণ 
ভরসার করে। স্থতরাং প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য কিভাবে নির্ণীতি হয় এবং 
প্রতিযোগিতামূলক ভারসামা অবস্থায় উৎপাদন কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহা বুঝিতে 
তি পারিলে শিল্পের ভারসাম্য ও দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহ! সহজে 

বুঝিতে পার! যাইবে । এই কারণে প্রথমেই উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের 
ভ্বারসাম্য (5:2081110101010 0: 01১০ ঢ100 ) স্ব আলোচনা করা প্রয়োজন । 

উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য (20011101001 01 016 চাঙানাও ) 2 

আমর! দেখিয়াছি, যে-পরিমাঁণ দ্রব্য উৎপাদন করিলে উৎপার্দন-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে 
মুনাফার পরিমাণ সর্বাধিক কর! সম্ভব হয় সেই পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনের স্তরেই 
প্রতিষ্ঠান ভারসামা অবস্থায় উপনীত হয়। উৎপাদনের পরিমাণ এই স্তরে পৌছিলে পর 
প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আর উৎপাদনের হ্বাসবৃদ্ধির প্রবণত। থাকে না, কারণ উৎপাদনের 
্বাসবৃদ্ধির দ্বার মুনাফ'র পরিমাণকে আর বধিত করিবার সম্ভাবনা থাকে না। এখন 
স্থনাফার পরিমাণ নির্ভর করে দুইটি বিষয়ের উপর : (ক) বিভিন্ন পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনের 
উৎপাদন-ব্যয় এবং (খ) এ পরিমাণ ভবের বিক্রয় হইতে লব্ধ আয় (7২৬০/৪০ )। 
একটু পরেই আলোচনা করিয়! দেখিব ষে উৎপাদনের যে-স্তরে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যর 
€ 819:81798] 0050 বা সংক্ষেপে 440) প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ আয়ের (1121:511791 

[২2০0০ বা সংক্ষেপে 1২ ) সমান হয়, সেই স্তরেই প্রতিষ্ঠানের মুনাফা সর্বাধিক 

হয়। প্রথমে বিক্রয়লব আয় লইয়া আলোচনা করা যাঁউক। 
ম্মোউ ও গড় লিশ্রনয্রতক্ষ আন্ত (10691 2100 £৯৬০:৪5০ 

০৬08 ) : মোট উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিয়া উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের যে-আয় হয় 
তাহাই হইল প্রতিষ্ঠানের মোট বিক্রয়লন্ধ আয়। অন্য দিক দিয় দেখিলে এই মোট ' 
টি রাজা আয় হইল সংশ্লিষ্ট উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের দ্রব্যের উপর ক্রেতাদের 
কিভাবে নির্ধারিত হয় মোট ব্যয়। প্রতিষ্ঠানের মোট বিক্রয়লন্ধ আয়কে ভ্্রব্যের পরিমাণ 

দিয়া ভাগ করিলে প্রতিষ্ঠানের গড় (বা! প্রতি একক ভ্রব্যের ) 
বিক্রয়লন্ধ আয় (44) পাওয়া ঘায়। যেমন, ১* একক ত্রব্য বিক্রয় করিয়া যদি মোট 

প্রতিষ্ঠানের গড় ১০০ টাকা পাঁওয়া যায়, তাহ! হইলে প্রতি একক হইতে বিক্রয়লন্ধ 
*বিক্রয়লন্ধ আয়-রেখা আয় বা গড় বিক্রয়ল্ধ আয় হইল (১০০ টাকা -+ ১০০ ) 

বাবিবরেধা ১৯ টাকা। ইহা সহজেই বুঝা যায় যে এই গড় বিক্রয়ল্ধ আয় 
অাটির প্রতি এককের দাষ (792০6)1 আমরা যদি কোন প্রতিষ্ঠানের বিডি 



প্রতিযোগিতামূলক ভারসাম্য ও দাম ১৯৫ 

পরিমাণ দ্রব্যের গড় বিক্রয়লন্ধ আয়ের রেখ! টানি তাহা হইলে এ প্রতিষ্ঠানের দ্রব্যের 
জন্য ক্রেতাদের চাহিদী-রখা। (106108190 0:0০ ) পাইব, কারণ ইহা! হইতে জানিতে 
পারা যাইবে বিভিন্ন দামে প্রতিষ্ঠানের ভ্রব্যটির চাহিদ। কত কত হইবে ।১ এই রেখাকে 
সাধারণত গড় বিক্রয়লক আন-রেখা (4525822০৮০০ বা এ 006 ) 

বল হয়। অনেকে আবার ইহাকে বিক্রয়-রেখা (98165 08:৮০) বলিয়াও 

অভিহিত করেন। 

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বিক্রয়-রেখার আকুতি : গড় বিক্রয়লনব 
আয়-রেখার আকৃতি বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার 
ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের গড বিক্রয়ল আর-রখা পূর্ণ স্থিতিস্থাপক (0:0০615 
918561০)। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় ধরিয়া লওয়া হয় যে বহু সংখ্যক বিক্রেতা 
সমজাতীয় দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য পরস্পরের সংগে প্রতিযোগিতা করে । প্রত্যেক বিক্রেতা 
এতই ক্ষুদ্র যে তাহার যোগানের হ্াসবৃদ্ধির দ্বারা বাজার-্দাম প্রভাবাঞ্ষিত হয় না। 
বাঙ্গাবে প্রচলিত দামে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান কমবেশী যত ইচ্ছা পরিমাণ দ্রব্য বিক্রন্ 
করিতে পারে। বাজার-দ্ামের অধিক চাহিলে প্রতিষ্ঠান মোটেই বিক্রয় করিতে 

পারিবে না, কারণ তাহা হইলে ক্রেতারা অন্য বিক্রেতার নিকট চলিয়া! যাইবে । আবার 
বাঁজার-দাম হ্রাস করিলে চাহিদা অপরিসীমভাবে বাডিয়। যাইবে । বাজার-দামেই যখন 
যথেচ্ছ পরিমাণ দ্রব্য বিক্রন করা সম্ভব তখন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে দাম বাজার-দাম অপেক্ষা 
হাস করিবার কোন হেতু নাই। এই অবস্থাণ গড বিক্রয়লন্ধ আয়-বেখা নিয়ে অংকিত 
রেখাটির মত অন্থভূমিক (15011200651 ) ও সরল হইবে | 

[ 

রঃ] গড় পিক্রয়লক্তক 
রঃ 24652 আড় (5৪৫1 

(421 

লেস 

9 দ্রাব্ার পতিমাণ % 

দেখা! যাইতেছে, গভ বিক্রয়লনধ আয়-রেখ। (1২ ০0:৬০ ) বা 107) রেখাটি 

বামদিক হইতে ডানদিকে সমান্তরালভাবে ( 101120765]15 ) চলিগ্লা গিয়াছে। ইহা 
দ্বার! বুঝায়, ০০ দামে প্রতিষ্ঠান যে-কে!ন পরিমাপ দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে। 

অপূর্ণাংগ প্রতিযোশিতাস্ বিক্রয়-রেখার আকৃতি : একচেটিয়া কারবার, 
একচেটিয়। প্রতিযোগিতা ও অন্যান্ত অপূর্ণাংগ বাজারে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান বাজার- 
দ্বামকে প্রভাবাঞ্ধিত করিতে পারে, কারণ উহা হয় বাজারের সমগ্র যোগান বা 

১,০০০ ট09 5590869 26209 009 01 200 18 7991] 606. 58109 08208 85 8৪ 
90804500 00৮8 01 00109010975 100 0099 20078 02০৫ ০০6,৮ 9600191 &100 75856 



১৯৬ অর্থবিদ্ভার ভূমিকা 

যোগানের একট মোট! অংশ নিয়ন্ত্রণ করে, অথব! পৃথকীকৃত কিন্তু ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-দ্রব্য 

( 18216008660 056 01956 50195000 ) লইয়া প্রতিযোগিতা করে। সুতরাং 

এই অবস্থায় প্রতিষ্ঠানের গড় বিক্রয়লন্ধ আয়-রেখার স্থিতিস্থাপকতা পূর্ণ স্থিতিস্থাপকতা৷ 

হইতে কম (1595 0791) 96765০0571১ 

€18500 ) হয় এবং উৎপাদন-প্রতিষ্ঠন ত 

তাহার দ্রব্যের দাম না কমাইলে অধিক . 
বিক্রয় করিতে পারে না । ফলে চর 

ধতিষ্ঠানের গড় বিক্ররল আম্ন-রেখা 
নিচে ডানদিকে নামিয়! আসে। পার্শে ১৯২. গড় বিক্রিজ্ 

এইরূপ গভ বিক্রন-রেখার একটি নমুনা ইবি 
দেওয়া হইল : রর 

701) রেখাটি হইল গড বিক্রয়লন্ধা ০9 পা 

আয়-রেখা (48. ০0৮০ )। ইভ| 

ঢালু হইন্না ডানদিকে নামিণ] গিয়াছে । ইহার দ্বাব। বৃধায অধিক দ্রব্য বিক্রয় করিতে 

হইলে প্রতিষ্ঠানকে দাম হাস করিতে হইবে । 

প্রান্তিক ভিপ্রনস্রত্ আন্ত (18717510791 7২০৬21077০ [4/1₹1): 

এক একক অতিরিক্ত দ্রব্য বিক্রয়ের ফলে প্রতিষ্ঠানের যে-অতিরিক্ত বিক্রয়লব্ধ আয় হয় 

তাহাকেই প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ আয় বল] হয়।৯ যেমন, যদি কোন প্রতিষ্ঠান ১০ টাকা? 
দামে ১০ একক দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে তাহ হইলে তাহার 
মোট বিক্র:লব্ধ আয় হইল ১০০ টাকা । যদি প্রতিষ্ঠান ১১ একক 
দ্রব্য ৯৫০ টাক] দামে বিক্রয় করিতে সমর্থ হয় তাহা! হইলে উহার 

মোট বিক্রত্নলন্ধ আয় /ভাইবে ১০৪৫০ টাক1। এখানে ১১শ এককের বা প্রান্তিক 

বিক্র়লন্ধ আয় হইল ( ১০৪৫০ টাক1- ১০০ টাকা- ) ৪৫০ টাকা। এই দৃষ্টান্তে 
একটি বিষয় লক্ষ্য কর! প্রয়োজন । এখানে দেখ! যাইতেছে, প্রাস্তিক বিক্রয়লন্ধ আয় 
(৪৫০ টাক]) দ্রব্যটির দাম (৯৫ টাকা) হইতে কম হইর়ছে। ইহার কারণ, ১০ 
একক হইতে বিক্রয় বাডাইয়] ১১ একক করার দরুন দাম ১০ টাঁকা হইতে কমাইয়। 
৯'৫* টাকা করিতে হইগ়াছে। পূর্বেকার ১০ একক ব্রব্যের প্রত্যেক এককে ৫* পয়স। 
করিশ্না লোকসান হইয়াছে এবং মোট ক্ষতির পরিমাণ হইয়াছে (৫* পয়সা € ১০- ) 
৫ টাকা । এই ক্ষতি ১১খ একক দ্রব্যের দাম হইতে বাদ দিয়াই অতিরিক্ত একক 
দ্রব্যের দরুন অতিরিক্ত আয় ব৷ প্রান্তিক আয় হিসাব করিতে হইবে । যেমন, একাদশ 
এককের দাম হইল ৯৫০ টাক! এবং পূর্বেকার দশ এককে মোট ক্ষতি হইয়াছে 
৫ টাকা । সুতরাং প্রান্তিক আগ হইল (৯'৫* টাকা -৫ টাকা_ ) ৪৫০ টাক1। 
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প্রান্তিক আয় 
কাহাকে বলে 



প্রতিযোগিতামূলক ভারসাম্য ও দাম ১৯৭ 

এই আলোচনা হইতে আমরা! বলিতে পারি, যেক্ষেত্রে অতিরিক্ত একক ত্রবা বিক্রয় 
করতে গিয়া দাম ত্রাস করিতে হয় সেখানে প্রান্তিক আয় ব্রব্যটির দাম হইতে কম 

প্রান্তিক আযঘকোন হইবে । একচেটিয়! কারবার, একচেটিয়া প্রতিযোগিতা ও অন্যান্য 
কান ক্ষেত্রে দাম. অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানকে অতিরিক্ত দ্রব্য বিক্রয় 
বারা র নত করিতে হইলে দাম কমাইতে হয় । সৃতরাং এ সকল ক্ষেত্রে 
প্রতি্ঠানেব প্রান্তিক আয় দ্রব্যের দাম অপেক্ষা কম হয় । 

েক্ষেত্রে অতিরিক্ত দ্রব্য বিক্রয় করিতে হইলে দাম ( অর্থাৎ, গড বিক্রয়ল্ধ আত্ম ) 
চাঁণ করিতে হয় ন] সেক্ষেত্রে দাম এবং প্রান্তিক বিক্রয়লক্ধ আয় সমান সমান হয় এবং 
নিরর প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেই এরূপ হয়। একটি উদাহরণ দ্বার! বিষয়টি 
রা বুঝানো যাইতে পারে। ধরা যাউক, বাজাবে কোন ত্রব্যের 

প্রতি এককের দাম ১০ টাকা। এদামে কোন প্রতিষ্ঠান. পূর্বে 
১০ একক দ্রব্য বিক্রয় করিয়া মোট ১০০ টাক! (বিক্রয়লন্ধ) আয় করিত। এখন 

পরিমাণ বুদ্ধি করিয়া ১১ একক দ্রব্য বিক্রয় করিল এবং ফলে মোট বিক্রয়লব্ধ আয় হইল 
১১০ টাকা । এক্ষেত্রে প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ আয় হইল ( ১১০ টাঁক1-- ১০০ টাকা ) 
১০ টাকা । ক্ৃতরাং বিক্রয়লন্ধ 'মায় এবং দাম সমানই হইল । 

প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ আয় এবং গড় বিক্রযলন্ধ আম্ম ব৷। দামের মধ্যে 
সম্পর্ক : উপরের আলোচন! হইতে প্রাস্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় ও গড বিক্রয়লন্ধ আয় ব| 
দামের মধ্যে সম্পর্ক কি তাহা সহজেই পৃঝা যাইবে । যখন গভ বিক্য়লব্ধ আজ 
শস পাইতে থাকে তখন প্রান্তিক বিরুষলব্ধ আয সকল সমন গড বিক্রয়লর্ধ আয় 
হইতে কম থাকে । অতএব, গড বিক্রয়লব্। আয়-বেখ। যখন নিম্নগামী তখন প্রান্তিক 
বিক্রয়লন্ধ আয়-বেখ! উহার নিম্নে থাকে । আর যখন গড বিক্রয়লন্ধ আয় কমে 

না বা বাডেও না_অর্থাৎ সমান থাকে তখন প্রান্তিক বিক্রমল্ধ আয় ও গড 
বিক্রয়লন্ধ আয় পরস্পরের সমান হয়। এই অবস্থায় প্রান্তিক বিক্লয়লন্ধ আর-রেখ। 

(141 ০০০ ) ও গড বিক্রয়লন্ধ আয়-রেখ। (4.0 ০:৬৪) এক হইবে এবং 
সরল ও অনুভূমিক (17011207081 ) আরুতি ধারণ করিবে । পরবর্তী পৃষ্ঠার তৃতীয় 
রেখাচিত্রটি দেখ । 

চাহিদা_অর্থাৎ গড় বিক্রয়লন্ধ আয়-রেখার স্থিতিস্থাপকতার দিক হইতে প্রাস্তিক 
বিক্রয়লন্ধ আয়ের গতির আর একটু আলোচন! করা প্রয়োজন । যখন প্রতিষ্ঠানের 
দ্রব্যের চাহিদী স্থিতিস্থাপক (618561০ )-_ অর্থাত স্থিতিস্থাপকতা ১-এর অধিক তখন 

প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ আয় ধনাত্মক (7১০৪10০ ) হইবে । কারণ, চাহিদা! স্থিতিস্থাপক্ 
হইলে দাম কমাইলে বিক্রয়ের পরিমাণবুদ্ধির ফলে মোট বিক্রয়লন্ধ আয়ের মোট পরিমাণ 
বৃদ্ধি প|য়। যখন চাহিদা একক স্থিতিস্থাপকতাসম্পন্ন (0216 5155010105 ) তখন 
প্রান্তিক বিক্রয়ল্ধ আয় শূন্যে দাড়ায়, কারণ ঘত পরিমাণ ভ্রব্যই বিক্রয় করা হউক না 
কেন মোট বিক্রয়লন্ধ আয় একই থাকিয়। যায়। যখন চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ১-এর 
কম--অর্থাৎ চাহিদা! যখন অস্থিতিস্থাপক তখন প্রাস্তিক বিক্রয় আয় খণাত্মক 



১৯৮ অর্থবিষ্ভার ভূমিকা 

(৯) আস্ছিতিস্থাপক চাহিদা 
(17561550057) 

% 

চ (২) স্থিতিস্থাপক চাহ্িদ" 
/ ( রি 067,075) 

এ গড় ধিক্রয়লন্ত 
আহ়-ব্রেখ। 

র্ (48) গড় বিক্রয়নলক 
৮৯ ই জর (4 ৪) 

9 চাস্ছিদার ২ পরিমাণ 

প্রাতিকত ঢি প্রান্তিক বিক্রয় 

বিক্রয়লঝ ্ ধআয়-তেখ। 
আয়শতখা। | (817) 

(7489 £ ঢা্কিদাত্র পরিমান 4 

(76826৮০) হয় কারণ (৩) সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক চাহিদ। 
দাম-হ্বাসের ফলেনিক্রয়েব  (75৮/6০616105110 027,070) 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও ) 
মোট বিক্রয়লন্ধ আয়ের 
পরিমাণ পূর্বাপেক্ষ৷ কম 
হয়। চাহিদা সম্পূর্ণভাবে 
স্থিতিস্থাপক ( চ::2০6- 

15 212501০) হইলে কি 

হয় তাহার আলোচন! 

আমর পূর্বেই করিয়াছি। ০ 
পার্শবত্তাঁ রেখাচিত্রে চাহি- 
দার স্থিতিস্থাপকতা অনুসারে প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ আয়-রেখার গতি দেখানে| হঈয়াছে। 

উৎপাদন-প্রতিষ্টান্েন্র ভ্ডাক্রসাম্যেক্প প্রকৃতি গু সর্ত 
(৪0015 200 00120161025 ০৫ ঢ:0011100 00, ০6 056 চে ) : 
উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্যের প্রকৃতি ও সর্ভ সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই সামান্য আলোচন। 
করা হইয়াছে (১৯২-৯৩ পৃষ্ঠা)। দেখা গিয়াছে : (১) মুনাফাকে সর্বাধিক করা প্রত্যেক 

প্রতিষ্ঠান বা উৎপাদকের লক্ষ্য বলিয়া যতটা পরিমাণ উৎপাদন 
টানে তারনামোব করিলে মূনাফা সর্বাধিক হয় ততটা উৎপাদিত হইলে তবেই 
প্রান্তিক আয় প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য আসে, এবং (২) উৎপাদনের যে-্তরে 

প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় (440) ও প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ আয় (17) 
পরস্পরের সমান হয় সেই স্তরেই মুনাফা সর্বাধিক হইয়া দাড়ায়। এখন ফতক্ষণ 
পর্যস্ত প্রান্তিক বিক্রয়ল্ধ আয় প্রাস্তিক উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা অধিক হয়-_, 
অর্থাৎ এক একক অতিরিক্ত ব্রব্য উৎপাদনের ব্যয় অপেক্ষা এক একক অতিরিষ্ক 

প্রান্তিক ও গড় বিক্রয়লপ্ 
আয্-বেখা 

404 81018) 

একক প্রাতি দাম 

চাভিদাব্র পরিমাণ % 
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দ্রব্যের বিক্রয়লন্ধ আয় অধিক হইতে থাকে ততক্ষণ পর্যস্ত প্রতিষ্ঠান উৎপাদন 
বাভাইয়াই চলিবে । কারণ, উৎপাদনবৃদ্ধির ফলে প্রতিষ্ঠানের মুনাফা বাড়িতেই 
থাকিবে। অপরপক্ষে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় যদি প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ আয় হইতে 
অধিক হয় তাহা হইলে উৎপাদনবৃদ্ধির দ্বারা প্রতিষ্ঠানের মুনাফার অংক হাম পাইতে 
থাকিবে । স্থতরাং প্রতিষ্ঠান সেই পর্যস্তই উৎপাদন চালাইবে যেখানে প্রাস্তিক 
উতপাদন-ব্যয় প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের সমান হয়। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র 
হইতে একটি উদ্দাহ্রণ লওয়া যাউক। 

নিয়ের উদাহরণে দেখা যায় যে ৫-একক দ্রব্য উৎপাদন পর্যস্ত প্রান্তিক 
উৎপাদন-ব্যয় প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ আয় অপেক্ষা কম এবং ৭-একক দ্রব্য উৎপাদন 
হইতে প্রান্তিক উতৎপাদ্দন-ব্যয় প্রান্তিক বিক্ররলন্ধ আয় অপেক্ষ। অধিক । ৬-একক 
দ্রব্য উৎপাদনের বেলায় প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় প্রান্তিক বিক্ররলব্ধ আগের সমান । 
স্বতরাং উৎপাদক ৬-একক পর্যন্ত দ্রব্য উত্পাদন করিবে, কারণ এখানেই প্রতিষ্ঠানের 
নুনাফা সর্বাধিক হইবে । 

দ্রব্যের পরিমাণ | প্রান্তিক এটা রা প্রাস্তিক বিক্রয়- 
( একক ). ূ লব্ধ আম্ন 

মস পপ শস, সপ তি 

ঈ 

|. ৬ 
[রি টি ভি ৬ 

ৃ 

টু 
গ্পুর্ণা ২গ প্রভিম্মোলিভান্স দাঙ্সন্নিখণল। (0005 10৩2- 

00115810101 07061 [21090 (00120661001 ) : পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা 

বলিতে কি বুঝায় তাহা৷ আমরা পূর্বেই বিশদভাবে আলোচন৷ করিয়াছি ( ৯৮-৯৯ পৃষ্ঠা )। 
- আমরা দেখিয়াছি : পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় প্রথমত বহুসংখ্যক 

ধা প্রতিযোগিতার ক্রেতাবিক্রেতা থাকে । সুতরাং কোন বিক্রেতা বাজার-দামকে 
প্রভাবান্বিত করিতে পারে না, কিন্ত বাজার-দামে কমবেশী যথেচ্ছ 

নিন রি ৪১৩ ছিতীয়ত, ক্রয়বিক্রয়ের দ্রব্য সমজাতীয় হয়ু। তৃতীয়ত, 
ক্রেতাবিক্রেতাদদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে । অর্থাৎ, বাজারের বিভিন্ন অংশে 

ক্রয়বিক্রয়ের অবস্থা সম্পর্কে ক্রেতাবিক্রেতারা! সম্যকভাবে অবহিত থাকে। চতুর্থত, শিল্পে 
উৎপাদন-গ্রতিষ্ঠানের অবাধ প্রবেশ-হুযোগ থাকে এবং বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে. উৎপাদনের 
উপাদানসমূহ সম্পূর্ণ গতিশীল (:82০6 290৮11865 ) থাকে । পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার 



২০০ অর্থবিদ্ার ভূমিকা 

এই সকল বৈশিষ্ট্য স্মরণ রাখিশ্না এখন বাজারে বিভিন্ন সমগ্রে দ্রাম কিভাবে নির্ধারিত হয় 
তাহার আলোচনা করা যাউক | এই দিক দিয়া দাম মোটামুটি ছুই পর্যাম্নে বিভক্ত হইতে 
পারে- যথা, (ক) বাজার-দম বা অত্যল্পকালীন দাম, এবং (খ) স্বাভাবিক দাম। 

ক। বাজার-দাম বা অত্যন্সকালীন দাম (2871566 ড৪]06 ০: ৬গাড 
9০7-152000. ড৪1০ ): অত্যপ্পকাল বলিতে এমন স্বল্প সময়কে বুঝার যাহার 
ভিতর উৎপন্ন দ্রবোর পরিমাঁণকে পরিবত্তিত কর] সম্ভব হয় না । বিক্রেতাদের হাতে 
যে-মন্ুত মাল আছে তাহার দ্বারাই যোগান সীমাবদ্ধ থাকে। এই অত্যন্নকালীন 

বাজারে যে-্দাম প্রচলিত থাকে তাহাকেই বাজার-দাম বা 
জা টি অতাল্পনকালীন দাম বলিঘ্না অভিহিত করা হয়। অত্যন্নকালীন 
বারা দাম ব। বাজার-্দাম প্রধানত নিঞ্র করে মোট চাহিদার উপর। 

চাহিদা অবিক হইলে দাম অধিক হইবে, চাহিদ্রা কম হইলে দাম 
স্বল্প হইবে । দ্রব্যটি দুগ্ধ বা মতন্টের গ্যার অতি ক্ষণস্থায়ী হইলে চাহিদার প্রভাব সম্পূর্ণ 
প্রাধান্থলাভ করিবে, তা উৎপাদন-বায় যাহাই হউক ন। কেন। যে-্দামে ক্রেতারা 
এইরূপ দ্রব্যের যোগানের সমগ্রট। ক্রয় কবিতে চাঠিবে সেই দামেই স্বল্প সময়ের মধ্যে 
বিক্রেতাদের উহা বিক্রয় করিতে হইবে। অবশ্ঠ পিক্রেত[দের চেষ্টা থাকে যথাসম্ভব 
অথিক দামে বিক্রয় করিবার , কিগ্ত চাহিদা-দাম যদি কম থাকে তাহা হইলে সঙ্স 
দামে বিক্রয় করা ছাড। বিক্রেতাদেব গতাস্তর পাকে না। 

সংরক্ষণ-দীম : বেশীর ভাগ দ্রন্াই অবশ্য এনপ ক্ষণস্থাক্সরী নয়। ক্ুতরাং দাম 
অত্যন্ত কম হইলে অনেক ক্ষেত্রেই শিক্রেতার। অদূর ভবিষ্যতে উচ্চতর দামে বিক্রয়ের 
নিডেভারাভিরও আশা ভ্রব্যাট ধরিয়া রাখিতে পারে। বিক্রেতার] অদূর ভবিষ্যতে 
সংরক্ষণ-দাম ধায ঘে-দাম পাইনে বলিয়া আশ] করে সেই দাম অপেক্ষা বাজার- 
করিতে পারে দাম কম তইলে বা্গারে দ্রব্য বিক্রয় করে না। ভবিধাতের এই 
প্রত্যাশিত দামকে সংরক্ষণ-দাম ( [২০5০7৮20102 0110০ ) বল। হয়। অতএব বল! 

যাইতে পারে, সংরক্ষণ-দ।ম হইল বিক্রেতাদের বিক্রয় করিবার ন্যুনতম দাম। 
এই সংরক্ষণ-দাম নন1 বিষয়ের উপর নির্ভর করে। ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের 

_.. দামের, দ্রবোর উৎপাদন-ব্যয়ের, উহার চাহিদার হ্বাসবৃদ্ধি ঘটিতে 
ও পারে। এই সকল বিষয় সম্পর্কে অন্থমান করিয়াই বিক্রেতারা 
করে সংরক্ষণ-দাম ঠিক করে। কতটা সময় প্রব্যটি ধরিয়া রাখিতে 

হইবে এবং ধরিয়! রাখিবার ব্যয় কত পড়িবে তাহাও বিক্রেতাকে 
বিচার করিয়া দেখিতে হয়। আবার নগদ টাকাকড়ির যদি বিশেষ প্রয়োজন & 
বাজার-দাম স্বপ্কালীন থাকে, তাহা হইলে অতি অল্প দামেও বিক্রয় করিবার চাপ 
দাম ও উৎপাদন-বার অধিক হইবে । যাহা হউক, মোটামুটিভাবে আমরা বলিতে 

টন পারি শ্ব্নকালীন (১0:91) দায় কি হইবে, তাহার 

ই... দ্বিকে তাকাইয়াই বিক্রেতারা মাল ধরিয়া রাখিবে কি না! 
তাহা ঠিক করে। স্থতরাং বাজার-দাম স্বপ্নকালীন দাম ও উৎপাঁদন-ব্যয়ের 'সহিত 
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বনিষ্ঠভাবে সম্পকিত। অত্যল্পকালীন দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় নিমের রেখাচিত্রটি 
হইতে বুঝা যাইবে : 

101)5 রেখাটি দ্বার। অত্যন্নকালীন চাহিদার অবস্থ। বুঝানো হইয়াছে । 00 হইল 

বিক্রেতাদের হাতে ষে-পরিমাণ 

এব্য আছে তাহার নির্দেশক | 

এখন ০00 পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় ' 

করিতে হইলে দাম হইবে 021 , &.-.._----১১ 
কিন্তু বিক্রেতারা যদি 335. ; ্ 
পরিমাণ দ্রব্য ধরিয়। রাখে এব" রি চা 

| 
॥ 

78 

মাত্র 03 পরিমাণ দ্রবা বাজারে , 
াডে তাহা হইলে দাম হইবে 
07১5 » আবার যদ্দি সমগ্র 00 

পরিম।ণ দ্রব্যই বাজাবে ছাডিতে 
বাধ্য হয় তবে দাম হইবে 0721 

খ। স্বাভাবিক দাম (0:1081 7106) : চাহিদ। ও যোগানের নির্দিষ্ট 

অবস্থায় যে-দাম হওয়া খ্বাভাবিক তাহাকেই স্বাভাবিক দাম বলে। সময়ের সহিত 

াভাবিক দামের সম্পর্ক রহিয়াছে । সময় যথেষ্ট ন৷ হইলে চাহিদা! ও যোগান উহার্দের 

ভাব বিস্তার করিতে পারে না। বাজার-্দামের ক্ষেত্রে সময় এতই স্বল্প হয়যে 
চাহিদার সহিত যোগান মোটেই সামর্ধশ্য রাখিয়া চলিতে পারে 

টা না। সময় যত দীর্ঘ হইতে থাকিবে যোগান ততই চাহিদার 
সহিত সামঞ্জল্গবিধান করিয়া চলিবার স্থযোগ পাইবে। স্থুতরাং 

বলিতে পারা যায়, যোটামুটিভাবে যে-সময়ের মধ্যে চাহিদার অবস্থার সহিত যোগানের 
অবস্থার সমন্ব়সাধন কর! সম্ভব হয় সেই সময়কার দামই হইল স্বাভাবিক দাম। 

্থাভাবিক দাম হ্থল্লমেয়াদী (50:৮0) ও দীর্ঘমেয়াদী (10208-0া) )-- 

উভয়ই হইতে পারে। স্বল্লকালীন অবস্থায় যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি উৎপার্দকের 
স্থায়ী মূলধন অপরিবতিত থাকে । এই অবস্থার মধ্যে থাকিয়া উৎপাদকের। চাহিদার 

প্রকৃতি অনুযায়ী উৎপাদনের পরিবর্তন করিলে যে-দাম নির্ধারিত 
ডা কি হয় তাহাই স্বপ্পমেয়াদদী স্বাভাবিক দাম। এই দাম একদিকে 

ক্রেতাদের প্রান্তিক উপযোগ ( 181:51591 0611165) বা 

খ্ারিবর্তনের গ্রাস্তিক হার (1:1512108] [২৪০০ ০06 90১50080100 ) এবং অপরদিকে 

উৎপাদকের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয়। দীর্ঘকালীন অবস্থায় উৎপাদদকেরা 
চাহিদার পরিবর্তন অঙ্থ্ষায়ী যোগানকে সম্পূর্ণ পরিবতিত করে, কারণ তাহার এই 
অবস্থায় প্রতিষ্ঠানের আয়তন পরিবতিত করিয়। উৎপাদনের হ্বাসবৃদ্ধি করিতে পারে। 
সবল্পনকালীন অবস্থায় উৎপাদকের স্বাভাবিক মুনাফ। নাও হইতে পারে ? কিন্তু দীর্ঘকালীন 
ক্ববস্থায় স্বাভাবিক মুনাফা! লাভ করা না! হইলে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান শিল্প ছাড়িয়া! চলিয়। 

৫ ৫ 
পতিমাথ 
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যাইবে। হ্ৃতরাং দাম শুধু প্রাস্তিক উৎপাদন-ব্যয়েরই সমান হইবে না, ন্যুনতম গড 
ব্যয়েরও নীচে যাইবে না। 

এই স্বাভাবিক দামের সহিত বাজার-দামের সম্পর্ক রহিয়াছে । যদিও সাময়িক 
প্রভাব দ্বারা বাঁজার-দামের দ্রুত হ্রাসবৃদ্ধি হয়, তবুও বাজার-দাম স্বাভাবিক দাম দ্বারা 

প্রভাবান্বিত হয়। পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায় আমরা দেখিয়াছি, বিক্রেতারা 
5৮ 7... ভবিষ্যতে দাম কি হইতে পারে, উৎপাদনের অবস্থা কি হইনে 
মধো সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয় বিচারবিবেচনা করিয়া বাজারে যোগান দেয়। 

যেমন, গ্রামের হাটে ষদ্দি ধানের দাম কোনদিন কম থাকে তাহা 

হইলে বিক্রেতার! ভবিষ্যতে স্বাভাবিক দাম পাওয়ার আশায় ধান বাজারে ন] ছাভিয়। 
ধরিয়া রাখিতে পারে। ক্ৃতরাং দেখা যাইতেছে, বাজার-দাম স্বাভাবিক দামের 

চতুর্দিকে আবতিত হইতে থাকে । উহা সাময়িকভাবে কোন সময় স্বাভাবিক দামের 
উপরে চলিয়া যাইতে পারে আবার কোন সময় নিচে নামিয়া আসিতে পারে-_কিন্ত 
সব সময়ই উহার গতি থাকে স্বাভাবিক দামের দিকে । 

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে স্বল্পমেম্বাদী স্বাভাবিক দাম এবং 
উৎ্পাদন-প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য €(918011-017 72106501006] 7১2716০6 

(0072019660607) 8130. 7:0011191077 0£ 006 চাণা।। ) : আমরা দেখিয়াছি যে 

অত্যল্পকালীন বাজারে যোগান স্থির থাকে--উহার হ্বাসবৃদ্ধি করা চলে না। কিন্ু 
সময় যতই অধিক হইতে থাকে ততই যোগানের পরিমাণ পরিবর্তনসাধ্য হয়। স্থতরা" 
স্বপ্নকালীন বাজারে যোগানের কতকট। পরিবতন কর1 সম্ভব। এখন এই পরিবঙন 
কতদূর সম্ভব তাহা স্বপ্লকাল বলিতে কি বুঝায় তাহার উপর নির্তর করে। 

অর্থবিদ্যাবিদগণ স্বল্নকাল (51,0:0-:01) ) বলিতে বুঝবেন সেই সময় 

টি যখন শিল্পে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও আয়তন উভয়ই অপরি- 
বতিত থাকে এবং এই সকল অবস্থিত প্রতিষ্ঠান তাহাদের অবস্থিত 

যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জাম প্রভৃতির দ্বারা ষোগানের পরিবর্তনসাধন করে । এইরূপ অবস্থার 
মধ্যে চাহিদার ও যোগানের ঘাতগ্রতিঘাতে যে-দাম নির্ধারিত হয় তাহাই স্বপ্পমেয়াদী 
স্বাভাবিক দাম। এখন প্রথমে দেখ। প্রয়োজন, প্রতিযোগিতামূলক স্বক্পকালীন বাজারে 
উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ( 02০ 81 ) ভারসামা কিভাবে আসে । 

উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য : স্বপ্পকালীন অবস্থায় উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান 
নিদদি্ আয়তনের (5০৪1০) মধ্যে থাকিয়া! উৎপাদনের হ্াসবৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয়। 
এই অবস্থায় সে কতট] উৎপাদন করিবে এবং তাহার দ্রব্যের দাম কি হইবে? 

উৎপাদ্দকের লক্ষ্য মুনাফার পরিমাণকে সর্বাধিক করা বলিয়া যতটা উৎপাদন 
করিলে মুনাফ1 সর্বাধিক হয় উৎপাদক ততটাই উৎপাদন করিবে। 

উৎপাদন-্্রত্ঠানের আমরা দেখিয়াছি যে, প্রতিষ্ঠানের প্রাস্তিক উৎপাদন-ন্যয় 74০) 
এবং প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ আয় (17) পরম্পরের সমান হইলেই 

মুনাফ। সর্বাধিক হয় এবং ইহাই প্রতিানের ভারসাম্যের সর্ভ। পূর্ণীংগ।গ্রতিযোগিতায় 
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ক্ষেত্রে প্রান্তিক বিক্রয়লবন্ধ আয় (এবং গভ বিক্রয়লন্ধ আয়) দামের সমান হয়। 

সুতরাং যতট। উৎপাদন করিলে প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক উৎপাদন-্যয় দ্রব্যের দামের সমান 

হয় উৎপাদক ততটাই উৎপাদন করিবে। প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় 

ও প্রতিক বাঘ (140) দাম অপেক্ষা কম থাকিলে প্রতিান উৎপাদন বৃ 
করিবে। অপরপক্ষে প্রচলিত দাম অপেক্ষা প্রাস্তিক উৎপাদন-ব্যয় 

অধিক হইলে প্রতিষ্ঠান উৎপাদন হ্রাস করিয়। গ্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় হাস করিবে । 

বাজারে প্রচলিত দাম যদি পরিবন্তিত হয় তাহা হইলে প্রতিষ্ঠান উৎপাদনের পরিমাণকে 

পরিবতিত করিয়া প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়কে বাজারের নৃতন দামের সহিত সমান করিয়া 
লইবে। নিক্লের রেখাচিত্রের সাহায্যে বিষষটিকে বুঝানো যাইতে পারে। 

উপরের রেখাচিত্রে 210 হইল প্রতিষ্ঠানের স্বপ্নকালীন প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়- 

বেখা, 40 (0) গভ মোট ব্যয়-রেখ! এবং 1/0 গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়-রেখ|। 

আমরা দেখিয়াছি, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের চাহিদা-রেখা বাঁ গভ 

বিক্রয়ল আয়-রেখা (19620800 00৩ 0৫ 4১56088৩ 7২০৮০])৪০ 045০ ) সরল 

ও অনুতূমিক হয়, কারণ প্রতিষ্ঠান বাজারে প্রচলিত দামে যথেচ্ছ পরিমাপ দ্রব্য বিক্রয় 

করিতে পারে । তাই 725, 7৪7, 72214 এবং 251 রেখাগুলি হইল বাজারে 

প্রচলিত বিভিন্ন দামে প্রতিষ্ঠানের ত্রব্যের চাহিদরা-রেখা। এই রেখা আবার 

প্রতিষ্ঠানের বিক্রয়লব্ব আয়-রেখা, কারণ পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠানের গড় 

বিক্রয়ল আয়-রেখ। ও প্রাস্তিক বিক্রয়লন্ধ আয়-রেখা! অভিন্ন। এখন ০০ যদি দাম 

হয় তাহ! হইলে প্রতিষ্ঠান 003 পরিমাণ ত্রব্য উৎপাদন করিবে, কারণ এখানেই প্রান্তিক 

উৎপাদন-ব্যয় ও দাম- অর্থাৎ প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ আয় সমান হইয়! দাড়ায়। এখানে 

লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, প্রতিষ্ঠান যখন 00+ পরিমাণ ভ্রব্য উৎপাদন করিতেছে তখন 

উহা স্বাভাবিক মুনাফার অতিরিক্ত মূনাফা! (90600900021 0০26 ) অর্জন। 
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করিতেছে, কারণ পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে দাম ও প্রাস্তিক উৎপাদন- 
ব্য স্ইল (55 কিপ্ত গভ যোট ব্যয় ব! প্রতি এককের মোট ব্যয় হইতেছে 0৪ণ' 

পরিম।ণ ! স্থতরা* প্রতি এককে অতিরিক্ত ল।ভ হইতেছে ?'5 পরিমাণ টাকাকড়ি। 
এখন খদি বাজার-দাম হাস পাইয়া" 0725 হয তাহ হইলে প্রতিষ্ঠান 005 পরিমাণ 

দ্রব্য উৎপাদন করিবে, কারণ এখানেই প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক উতৎপাদন-ব্যয় ও দাম 
( অর্থাৎ, প্রান্তিক বিক্রয়লরূ আয় ) পরস্পরের সমান হইয়া দাডাইবে। এখানে আবার 
লক্ষ্য করিতে হইবে যে প্রতিষ্ঠান মাত্র স্বাভাবিক মুনাফা (15027)81 01026 ) অর্জন 

করিতেছে, কারণ প্রতি একক হইতে বিক্রয়লন্ধ আয় বা দাম এবং প্রতি এককের 
মোট বায় (অর্থাৎ গভ মোট ব্যয়) সমান। ইহার অর্ধ, প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এমন যে 
কেহই অতিবিক্ত মুনাঞ1| করিতে পারে না । আবার ধর! ষাউক যে বাজার-দাম হাস 
পাইয়া 073 হইল। এখন প্রতিষ্ঠান 003 পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিলে দাম (বা 
প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ আয ) এব" প্রান্তিক উৎপদন-ব্যয় সমান হইবে । কিন্তু এক্ষেত্রে 
প্রতিষ্টানের লোকসান ১ইবে, কারণ দাম ন। একক প্রতি বিঞয়লন্ধ আয় অপেক্ষা প্রাতি 
এককের মোট উতপার্দন-ব্যয় অধিক হইবে । প্রতি এককের মোট উৎপাদন-ব্যয় হইবে 
081 আর এককপিছু পিক্রঘ করিগ্না আয় হইবে 03 । সুতরাং প্রতি এককে 
লোকসানের পরিমাণ দাডাইবে 1 | দাম যর্দি আরও কমিয়া 04 হয় তাহ। 
হইলে প্রতিষ্ঠ।ন 00+ পবিমাণ উংপাঁদন করলে প্রান্তিক উত্পাদন-ব্যয় ও দাম সমান 
তইবে। এখানে দাম গভ পবিবঙনশীল খাগের সমান কিন্তু গভ মোট উতপাদন-ব্যয়-_ 
অর্থাৎ প্রতি এককেব মোট উপাদন-বায় অপেক্ষা পূর্বের তুলনায় অনেক কম। স্ৃতরা* 
প্রতিষ্ঠানের লোকসানের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে । 

স্বল্রকালীন উৎপাদন-বন্ধাবস্থা (5150:6-702 5155600জ্/8 (001901- 

(10125 ) : এখন প্রশ্ন, দাম যদি গভ মোট উতপাদন-ব্যয়ের (2188০ 06৪] 
০০৪) কম হয় এবং ফলে প্রতিষ্ঠানের যদি লোকসান হইতে থাকে তাহ হইলে 
্ব্নকালীন এবস্থাধা উংপার্দক উৎপাদন চালাইবে কেন? এই প্রপ্রের উত্তর পাওয়। 
পোকসান হলেও যাইবে স্বল্লকালীন অবস্থায় ছুই ধরনের ব্যয়_স্থির ব্যয় (260 
05 ০০95) এবং পরিবর্তনশীল ব্যয়ের (৪0816 ০০9) মধ্যে | 

স্ব্লনকালীন অবস্থায় উৎপাদন কম হউক বা বেশী হউক বা 
উত্পাদন একেবারে বন্ধ হইয়৷ যাউক, প্রতিষ্ঠানকে স্থির ব্যয় বহন করিয়াই যাইতে 
হয়| সুতরাং উৎপাদন বন্ধ বাখিলেও উৎপাদ্কের ক্ষতির পরিমাণ হইবে এই 
স্থির ব্যয়ের পরিমাণ । এখন উৎপাদক যদি দেখে যে, উৎপাদন করিয়া পরিবর্তনশীল 

ব্যয়ের অধিক কিছু বিক্রয়লন্ধ আত্ন অর্জন কর] সম্ভব তাহ! হইলে সে উৎপাদন চালাইয়। 
যাইবে, কারণ ইহার দ্বার! তাহার ক্ষতির পরিমাণ ন্যুনতম হইবে 

রে ইতি (1055 25 7021071771520 ) | যদ্দি বিক্রয়লন্ষ আয় পরিবর্তনশীল 

ব্যয়ের অধিক হয় তাহ! হইলে পরিবর্তনশীল ব্যয় মিটাইয়াও স্থির 
ব্যয়ের একাংশ মিটানো সম্ভব হয়। ইহা। হইতে আমর] বলিতে পারি যে, যে-পর্যস্ত 
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বিক্রয়লন্ধ আয় বা দাম হইতে পরিবর্তনশীল ব্যয় মিটানে! সম্ভব হয় সে-পর্যস্ত উৎপাদক 
ভবিষ্কতের আশায় উৎপাদন চালু রাখিবে $ কিন্তু দাম পরিবর্তনশীল ব্যয়ের নিচে চলিয়। 

গেলে উৎপার্দক প্রতিষ্ঠান বন্ধ করিয়া দিবে, কারণ এই অবস্থায় লোকসানের পরিমাণ 
স্থির ব্যয়ের পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হইবে । সুতরাং লোকসানের পরিমাণ যথাসম্ভব 
কম রাখিতে হইলে প্রতিষ্ঠান বন্ধ করাই সমীচীন মনে করিবে, কারণ উহার ফলে রি 
ন্যয়ই লোকসান হইবে, উহার অধিক হইবে না। 

২০৩ পৃষ্ঠার, রেখাচিত্রে দাম যখন ০07 তখন প্রতিষ্ঠান 4 বিন্দুতে উৎপাদন-__ 
অর্থাৎ 0004 পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন & 
করিতেছে । এই দামে প্রতিষ্ঠানের ূ 
মাত্র পরিবতনশীল ব্যঘ উন্থুল 
হইতেছে, স্থির ব্যয় একেবারেই 
উঠিতেছে না। স্ৃতরাং 4 
বিন্দুকে উৎপাদন-বন্ধকরণ বিন্দু 
(51200000017) বল 

হম্স। এই বিন্দুতে উংপার্দক 
প্রতিষ্ঠান বন্ধ করিবার প্রান্তে রি 
আসিয়া পৌছিয়াছে__ অর্থাৎ দাম 05859 
০৮-এর কম হইলে সে উত্পাদন বন্ধ করিয়। দিবে। 

শিল্প ও স্বল্পকালীন স্বাভাবিক দাম (11100558100 2 9150101) 

01009] 718০5) : উতপাদন-প্রতিষ্ঠানের যোগান আলোচনার পর এখন দেখ! 

যাউক, সমগ্র শিল্পের যোগান ও চাহিদার দ্বারা বাজারে দাম কিভাবে নির্ধারিত হয়| 

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সমগ্র শিল্প বহুসংখ্যক প্রতিষ্ঠান 
লইয়া গঠিত। ক্বল্লকালীন অবস্থায় এই সখখ্যা এব* ইহাদের 

আয়তন অপরিবতিত থাকে । আমরা দেখিয়াছি প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান ততট। গরিমাণ্ই 
উৎপাদন করে যতটা করিলে গ্রাস্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও দাম পরস্পরের সমান হয়। 
এখন বিভিন্ন দামে শিল্পের অন্তর্গত সকল প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের পরিমাণ যোগ 
দিলেই বিভিন্ন দামে শিল্পের মোট যোগান পাওয় যায় এবং উহার ভিত্তিতে শিল্পের 
যোগান-রেখা টানিতে পারা ধায়। শিল্পের এই স্বপ্নকালীন যোগান-রেখা উর্ধ্মুখী 
হয়, কারণ স্বপ্নকালীন অবস্থায় প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়-রেখ! উর্ধ্বমুখী 
এবং উহাদের সংখ্যাও নির্দিষ্ট । স্থতরাং স্বশ্নকালীন অবস্থায় উৎপাদন বৃদ্ধি করা? 
হুইলে প্রাস্তিক উৎপাদন-ব্যায় বৃদ্ধি পায়। 

এখন এই যোগান-রেখাকে সমগ্র শিল্পের চাহিদা-রেখার সহিত সংযুক্ত করিলে 
যে-বিন্দুতে রেখা ছুইটি পরস্পরকে ছেদ করিবে সেই বিন্দুতে সবপ্নকালীন ভারসাম্য দাম 
নির্ধারিত হইবে। ২০৬ পৃষ্ঠার রেখাচিত্রের 555 হইল সমগ্র শিল্পের স্বপ্নকালীন যোগান- 
রেখ! । ইহ। উর্ধ্বগামী | 10195 রেখাটি শিল্পের ভ্রব্যের চাহিদা -রেখা ৷ এই চাহিদা-রেখা 

শিল্পের যোগান-রেখা 



২০৬ অর্থবিষ্ভার ভূমিকা 

প্রতিষ্ঠানের চাহিদা-রেখার মত সরল ও অনুভূমিক নয়, ইহা বামদিক হইতে ডানদিকে 
নিচের দিকে নামিক্আা গিয়াছে। ইহার অর্থ, ক্রেতারা দাম কমিলে অধিক এবং 

দাম অধিক 
সল্পকালীন ভারসাম্য হইলে কম 7 

ক্রয় করিবে। 

পার্শবর্তী রেখাচিত্রে দেখ! 
যাইতেছে যে £5 বিন্দুতে যোগান 
৪ চাহিদ। রেখা পরস্পরকে ছেদ 

করিয়াছে। স্থতরাং স্বপ্লকালীন 
অবস্থায় ভারসাম্য দাম হইবে 
০7| এই দামে ক্রেতারা 
যতটা পরিমাণ ক্রয় করিতে 
ইচ্ছুক এবং বিক্রেতারা যতট। ৫ 

যোগান দিতে বাজী থাকিবে পারিমাণ 
তাহা সমান। ইহা হইল 00 পরিমাণ দ্রব্য । উহাকে ব্বল্নক।লীন ভারসাম্য পরিমাণ 
ব্রব্য বলা যাইতে পারে। চাহিদা ও যেগাঁনের ঘাতপ্রতিঘাঁতে কিভাবে দাম 
আসিয়া ভারসাম্য দামে স্থির হইয়া দীভায় তাহার আলোচনা আমরা ইতিপূর্বেই 
করিয়াছি (১২০-২২ পৃষ্ঠা )। 

এই স্বপ্নকালীন ভারসামা পরিমাণ দ্রবা ও ভারসাম্য দাম অবশ্য শিল্পের 
(25045075 ) ক্ষেত্রে পূর্ণ ভাবসাম্যের নির্দেশক নহে, কারণ আমরা দেখিয়াছি যে 
বিশেষ অবস্থা ছাভা৷ স্বপ্লকালীন বাজারে সমগ্র শিল্প ভারসাম্যে উপনীত হয় না 
(১৯৩ পৃষ্ঠা)। উতৎপাদন-প্রতিষ্ঠান ও শিল্পের ভারসামোর পার্থক্য স্মরণ রাখিলেই বিষয়টি 
সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাইবে । উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য বলিতে বুঝায় প্রতিষ্ঠানের 
পক্ষে উৎপাদন হাসবৃদ্ধির কোন ঝোঁক না থাকা | স্বল্পকালীন অবস্থায় হয় সর্বাধিক 

মুনাকা লাভ করিলে অথবা লোকদান ন্যানতম হইলেই এই অবস্থার 
বপ্নকালীন অবস্থায়  স্থষ্টি হইতে পারে। অর্যাৎ, প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক ব্যয় ও প্রাস্তিক 

চা 

বৃ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পূ আয় ব। দাম যখনই পরস্পরের সমান হয় তখনই এইরূপ হয়| : ভারসাম্য আপিলেও 

শিল্পেব ক্ষেত্রেআাসে না অপরদিকে কিন্তু শিল্পের ভারসাম্য বলিতে বুঝায় শিল্পের আয়তন 
অপরিবতিত থাকার প্রবণতা । অন্যভাবে বলিতে গেলে, যখন 

কোঁন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে শিল্প তাাগ করিয়া যাইবার ঝোঁক থাকে না এবং বাহির 
হইতে নৃতন কোন প্রতিষ্ঠান শিল্পে আকষ্ট হয় না, তখনই শিল্পে 

্বীর্ঘকালীন অবস্থাতেই ভারসাম্য আসে। এখন স্বল্লকালীন অবস্থায় সাধারণত প্রতিষ্ঠানগুলি 
রে িভিনি হয় অতিরিক্ত মুনাফ1 করে, না-হুয় লোকসান সহ করিতে থাকে । 

মুনাফা বেশী হইলে ঘতই সময় অতিবাহিত হইতে থাকে ততই 
বাহির হুইতে প্রতিষ্ঠান আপিয়া শিল্পের প্রতি আকুষ্ট হইতে থাকে এবং লোকসান 

$ 



প্রতিযোগিতামূলক ভারসাম্য ও দাম ২০৭ 

হইতে থাকিলে প্রতিষ্ঠান শিল্প ত্যাগ করিয়! অন্তর চলিয়া যাইতে থাকে স্থতরাং 
একমাত্র দীর্ঘকালীন অবস্থায় শিল্পের পূর্ণ ভারসাম্য আসিতে পারে। 

দীর্ঘমেয়াদী স্বাভাবিক দাম (1.0708-10, 10178] 1০6) : স্ব্পকালীন 

অবস্থার মত দীর্ঘকালীন অবস্থায় প্রতিটি উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান ততটাই উৎপাদন করে 
যতট! পরিমাণ উৎপাদন করিলে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ আয় বা 

দামেব সমান হয়। কিন্ত স্বল্লকালীন অবস্থায় দামের পরিবর্তন ঘটিলে প্রতিষ্ঠান মাত্র 
নির্দিষ্ট আয়তনের মব্যে থাকিয়া উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তন করিতে পারে, সময় দীর্ঘ 
হইলে প্রতিষ্ঠান তাহার আয়তন পরিবঙন করিয়াও উৎপাদনের পবিমাণ পরিবাতিত 
কবিতে সমর্থ হয়। ইহ] ব্যতীত স্বপ্নকালীন অবস্থায় শিল্পে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের 
সংখ্যা অপরিবতিত থাকে, কারণ স্বল্নকালীন অবস্থায় শিল্প ত্যাগ (০5৫) ব৷ শিল্পে 

অন্ষপ্রবেশ ( গাঃ্গ্ে ) প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব হয় না। স্থৃতরাং উৎপাদনের হ্বাসবৃদ্ধি 

অবস্থিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ছারাই সম্পাদিত হয়। এই অবস্থায় আমরা দেখিয়াছি যে, 
প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক মূনাফ বা অতিরিক্ত মুনাফা বা লোকসান যে-কোনটাই হইতে 
পারে | দীর্ঘকালীন অবস্থায় শির প্রতিষ্ঠানের সংখ্যার হাসবৃদ্ধি হইতে পারে। সংগ্লিঃ 

শিল্পে মন্দা দেখ! দিলে উৎপাদন-গ্রতিষ্ঠান শিল্প ছাড়িয়া যাইতে পারে। অপরদিকে 
দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে বাহির হইতে নৃতন প্রতিষ্ঠান বা উৎপাদক লাভের আশায় 
এ শিল্পে প্রবেশ করিতে পাবে । হৃতরাং দীর্ঘকালীন অবস্থায় প্রতিষ্ঠানের আয়তন 
ও সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াও উৎপাদন ও যোগানের পরিবর্তন করা হয়। এখন দীর্ঘকালীন 
অবস্থায় প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকে তাহার দ্রব্য বিক্রয় করিয়! দ্রব্যের সম্পূর্ণ উৎপাদন-ব্যয় 
উঠাইতে হইবে, অন্যথায় উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিতে হইবে । মনে রাখিতে হইবে যে 

মোট উৎপাদন-ব্যয়ের যধ্যে স্বাভাবিক মুনাফা রহিয়াছে । স্বাভাবিক মুনাফা বলিতে 
বুঝায় উৎপাদকের নিজের সেই আয়কে যাহা সে অন্যাত্র চলিয়। গেলে অর্জন করিতে 
পারে। ইহা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে দীর্ঘকালীন অবস্থায় 

প্রতিষ্ঠান উৎপাদন স্থির করিবে সেই পরিমাণে যেখানে তাহার 
স্বাভাবিক মুনাফা দীর্ঘকালীন প্রাস্তিক উৎপাদন-ব্যয় বাজারের প্রচলিত দামেরই শুধু 
সমান নয়, দাম অন্ততপক্ষে ন্যুনতম দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়েরও সমান হয়। দীর্ঘকালীন 
অবস্থায় প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়-রেখার যে-বিন্দুতে উৎপাদন করা হইলে উৎপাদকের 
র্ঘকার্ণান অবস্থায়. মোট ব্যয় এবং মোট বিক্রয় আয় সমান সমান হয় সেই বিন্দুকে 
প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয, “সমাবস্থা বিন্দু” ( 0591.-%৩7 00106 ) বলা হয়। দীর্ঘকালীন 
দামওগড উৎপাদন-বযয় দ্রাম এই সমাবস্থা বিন্দুর কম হইলে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান ভ্রব্য বিক্রয় 
পর্পবের সমান হয় -করিয়। উৎপাদন-ব্যয় উন্থল করিতে পারিবে না। এই অবস্থায় 
উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান শিল্প ছাড়িয়া! চলিয়া যাইতে ৰাধ্য হইবে, কারণ দীর্ঘকালীন অবস্থায় 
কোন প্রতিষ্ঠানই লোকসান করিয়! শিল্পে টিকিয়া থাকে না। 

পূর্ণীংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের চাহিদী-রেখা বা গড় বিক্রয়লন্ধ 
আর-রেখ! সরল ও অনুভূমিক (15009] ) হয়-_অর্থাৎ প্রচলিত দামে প্রতিষ্ঠান 



২০৮ অর্থবিগ্ভার ভূমিকা 

যথেচ্ছ পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে । অতএব, উৎপাদক দীর্ঘকালীন প্রান্তিক 
ব্যয় ও গভ ব্যয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া! উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রিত করে। নিমের রেখাচিত্রের 
সাহায্যে বিষয়টিকে বুঝানো যাইতে পারে £ 

ঈীর্ঘকালীর 
প্রাভিক ত্রায়-তেথা। 

(740) ॥ গড় ব্যসশপ্লখা (4০) 

1” গড় বিক্রয় ূ 
৮ ১৫৪ আযর়-বেখা (47) 

ঢি _ গ্রাতিক 
০৫ £ £ি। ধিক্রঘলন্ধ 

রি 7 4০2 আত-বরেখা। 
3 (8৫4) 

'মাবস্থা বিন্দু 

৪9 ০ ০. 2 না 
ভবন পাতিআ৭ - 

দেখ! যাইতেছে যে দায় যর্দি 0৮ হয তাহা" হইলে প্রতিষ্ঠানটি 002 পরিমা” 
ব্রব্য উৎপাদন করিবে, কাবণ চাহিদ্বাবেখা 2০ প্রান্তিক উৎপাদন বায়-বেখাকে এ 

বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে । অর্থাৎ, এখানে দাম ও প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় পরস্পরের 
সমান হইয়াছে । তবে দাম কিন্তু দীর্ঘকালীন গভ ব্যয়ের অধিক। দাম হইল ০0% 
আর দীর্ঘকালীন গড ব্যয় হইল 021 স্থতরাং প্রতি এককে অতিরিক্ত মুনাফা! 
হইল 1 । এক্ষেত্রে উৎপাদক গভ ব্যয়ের ন্যুনতম স্তরের পরও উৎপাদন বৃদ্ধি 
করিয়াছে। ' এখন দাম যদি 0০5 হয় তাহা। হইলে উৎপার্দনের পরিমাণ হইবে 008 
এবং দাম প্রান্তিক উৎপার্দন-ব্য় ও গড উতৎপাদন-ব্যয়ের সমান হইবে । প্রতিষ্ঠান 
এখানে মাত্র স্বাভাবিক মুনাফ! করিবে । এখানেই প্রতিষ্ঠান সমাবস্থায় (1691-6561 
০072016102 ) স্থিত হইবে, কারণ প্রতিষ্ঠানের কোন লোকসান কিংব। অতিরিক্ত 

মুনাফা! কোনটাই হইতেছে না। ্থতরাং 14 বিন্দুকে সমাবস্থা বিন্দু (1521-2ডভাঃ 

700) বলা হয়। দাম যদ্দি আবও কমিয়া 07০2 পরিমাণ হয় তাহা হইলে প্রতিষ্ঠান 
উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিবে যর্দিও 00 পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন 

র্ধকালীন অবস্তায় করিলে দাম ০0০৪ প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় 07-র সমান হয়, দাম অস্তত ননতম গড় ্ 
বায়ের সমান হয় কিন্তু গভ ব্যয় প্রাস্তিক উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা অধিক হইবে ৯ 

উহার পরিমাণ হইবে 07. এবং প্রতি এককে লোকসান ফাড়াইবে 
? পরিমাণ অর্থ। সুতরাং আমরা বলিতে পারি, দীর্ঘকালীন অবস্থায় প্রতিষ্ঠানের 
ভারসাম্যের অন্যতম সর্ত হইল যে দাম অস্তত ন্যুনতম গড় ব্যয়ের সমান হইবে ।৯ 
১,1০6 দা1]] 128৮৪ 10 ৮৪ ৪6 1896 6008] 60 20010320028 ৪2859 6০8] 93718 ৫0 

৪6 0৩ ০7000 ০৮০০6 2০৮ 22 ঠোতেও। স00০8 25602500910 টি) 80 205585৮ ৫লযাজুরে € 
456766168০0 20007078568 



প্রতিযোগিতামূলক ভারসাম্য ও দাম ২০৯ 

আমর! দেখিয়াছি ষে ০? দামে উৎপাদক যখন 009 পরিমাণ ভ্রব্য উৎপাদন 
করে তখন একক ত্রব্যপ্রতি তাহার ? পরিমাণ অর্থ অতিরিক্ত মুনাফা (901১6: 
1900051 0086) হয়। এখন পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় দীর্ঘকাঁলীন অবস্থায় উৎপাদ্দন- 

প্রতিষ্ঠান এইরূপ অতিরিক্ত মুনাফ! করিতে পারে কি না? আমরা যদি ধরিয়া লই 
যে সমজাতীয় উৎপাদনের উপাদানের কোন অভাব নাই এবং উৎপাদনবৃদ্ধির ফলে 
উহাদের দাম বাডে না এবং শিল্পে নৃতন প্রতিষ্ঠানের প্রবেশের পথে কোন বাধা' 
নাই তাহা হইলে কোন প্রতিষ্ঠানই দীর্ঘকালীন পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতাযুলক বাজাতে 

স্বাভাবিক মুনাফার অধিক মুনাফা অর্জন করিতে সমর্থ হইবে নাঁ। 
পট প্রতিযোগিতার চাপে দাম ন্যনতম গভ ব্যয়ের সমান হইবে এবং 
কবিতে পারে ন৷ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান কাম্য আকার ( 0০00001) 512০ ) ধারণ 

করিবে ও ন্যনতম গড ব্যষে উত্পাদন করিবে । ইহার কারণ 
বুঝা কঠিন নয়। সকল প্রতিষ্ঠানেরই উৎপাদন-বায় এক এবং শিল্পে নূতন উৎপাদক 
সহজেই প্রবেশ করিতে পারে। সংশ্লিষ্ট শিল্পে যদি অতিরিক্ত মুনাফা হইতে থাকে 
তাহ হইলে নৃতন প্রতিষ্ঠান মুনাফার আশায় শিল্পে আসিয়া জুটিবে এবং ন্যুনতম 
গভ ব্যয়ে উৎপাদন স্থর করিবে । ফলে যোগান বৃদ্ধি পাইবে এবং দাম ত্রাস পাইয়া 
দীর্ঘকালীন ন্যুনতম গভ ব্যয়ের সান হইবে এবং কোন প্রতিষ্ঠানই এখন স্বাভাবিক 
মুনাফার অধিক মুনাফা করিতে পারিবে ন|। 

২*৮ পৃষ্ঠার রেখাচিত্রটির দিকে লক্ষ্য করিলে বিষয়টি সহজে বুঝা যাইবে । 
ধর! যাউক, দাম ০ এবং প্রতিষ্ঠানটি একক দ্রব্যপ্রতি £&? পরিমাণ অর্থ 

অতিরিক্ত মুনাফা করিতেছে । এমতাবস্থায় নৃতন প্রতিষ্ঠান মুনাফার আকর্ষণে আসিয়! 
শিল্পে প্রবেশ করিবে এবং 074 উৎপাদন-ব্যনে প্রতি একক দ্রব্য উৎপাদন করিতে 
থাকিবে। এই নৃতন প্রতিষ্ঠান পূর্বতন প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত প্রতিযোগিতা করিয়! 
বাজারে স্বপ্ন দামে যোগান দিতে থাকিবে । ফলে দাম হাস পাইয়। 05 পরিমাণ 
দাড়াইবে। 0০5 দাম গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় 0351-এর সমান । 

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে দেখা গেল ষে, দীর্ঘকালীন পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা” 
|র্কালীন পূর্ণাংগ মূলক বাজারে সমজাতীয় উৎপাদনের উপাদানের যোগানের কোন 
প্রতিযোগিতামূলক অভাব না থাকিলে এবং প্রতিষ্ঠানের শিল্প ত্যাগ ও শিল্পে অবাধ 
বাজারে প্রতিষ্ঠানের প্রবেশের (2:5০ ভাঃঠাস ) সুযোগ থাকিলে দাম সকল প্রতিষ্ঠানের 

০ প্রান্তিক ও গড় উৎপার্দন-ব্যয়--উভয়েরই সমান হয়।১ পূর্ণাংগ 

প্রতিযোগিতায় দাম আবার প্রাস্তিক বিক্রয়লন্ধ আয় ও গড় বিক্রয়লন্ধ আয়ের সমান 

স্থতরাং দাম -প্রাস্তিক উৎপাদন-ব্যয়- গড় উৎপাদন-ব্যয় 
প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় - গড় বিক্রয়লন্ধ আয় । 
(011০5-7107- 205- 44878) 

১,৮88 102068-0010 0020961619 90011109700 01009 81990185815 1:99 9৮ 89১08) ঘোর 
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৯১০ অর্থবিার ভুমিকা 

এই অবস্থাতেই প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান॥ভারসায্যের অবস্থায় পৌছিবে, কারণ প্রাস্তিক 
উৎপাদন-ব্যয় ও প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ আয় মান হওয়ায় মুনাফা সর্বাধিক হুইবে+ 
হিজরত এরূপ অবস্থায় সমগ্র শিল্পও ভারসাম্যের অবস্থায় থাকিবে, 
রান কারণ মুনাফা স্বাভাবিক হওয়ায় কোন প্রতিষ্ঠান শিল্প ছাভিয়। 

যাইতে চাহিবে না অথব। বাহির হুইতে আর .কোন ব্ৃতন 
প্রতিষ্ঠান শিল্পে আকুষ্ট হইবে না। 

সমব্যয়সম্পন্ন শিল্প এবং অনুভূমিক যোগান-রেখা। (0970565706 0০৪ 
[700এ0াড ৪190 [30142019691 9012215087৮): একটু লক্ষ্য কবিলেই বুঝা 

যাইবে যে উপবে যে-শিক্পেব কথা! আলোচন। করা হইল তাহা হইল সমব্যয়সম্পন্ন 
শিল্পের (50175050099 10)0050:5 ) আলোচনা । সমব্যয়সম্পন্ন বলিতে বুঝায় 

লেক্ধপ শিল্প যেখানে উৎপাদনের পরিমাণ যাহাই হউক ন1। কেন, শিল্পের যোগান-দাম 
(9415 02০6 ) সমানই থাকিবে । অর্থাৎ, শিল্পটি একই গড় 

সমবারসম্পর শিপ. উৎপাদন-ব্যয়ে ভ্ব্যটিব যোগান দিয়া যাইতে সমর্থ। এখানে মনে 
রাখিতে হইবে, শিল্পের সম উৎপাদন-ব্যঘেব (০0296800005) জন্য উৎপাদন- 

প্রতিষ্ঠানেব উৎপাদন-ব্যষ বুদ্ধিব হাব সমপবিমাণ হওয়ার প্রয়োজন হয় ন7া। আমর! 
পূর্বেই দেখিয়াছি ষে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানেব দীর্ঘকালীন গড ব্যয়-বেখা [0-আরুতি ধারণ 
করে--অর্থাৎ উৎপাদদনবৃদ্ধিব প্রথমদিকে গভ ব্যয় হাস পাইয়। নিম্নতম জ্তরে আসিয়া 
দাডায় এবং পরে তরধ্বমূখী হয় ( ১৮৬-৮৮ পৃষ্ঠা )। ইহা! সত্বেও শিল্প সমব্যয়সম্পন্ন হইবে 
বন্দি শিল্পগত প্রতি প্রতিষ্ঠানের ন্যুনতম গঙ উৎপাদন-ব্যয় (1010100]8 25০:9£০ 

০08৮ ) এক ও অভিন্ন হয় এবং যদি প্রতিষ্ঠান শিল্প হইতে ছাভিয়! চলিয়] গেলে অথবা 
শিল্পে নৃতন প্রতিষ্ঠান প্রবেশ কবিলে এই ন্যুনতম গড উৎপাদন-ব্যয়েব পবিবর্তন ন! হয়। 
ূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা বর্তমান থাকিলে সকল প্রতিষ্ঠানকেই দীর্ঘকালীন ন্যুনতম গড 
ব্যয়ে দ্রব্য উৎপাদন কবিতে হইবে। স্থতরাং সমগ্র শিল্পেব যোগান-য়েখ। সরল ও 
অন্ুতৃমিক (10101509081) হইবে । এই' যোগান-রেখাব সহিত শিল্পের চাহির্দা-রেখা 
সংযোগ করিলে আমরা দীর্ঘকালীন ভারসাম্য দাম ও ভারসাম্য দ্রব্যের পরিমাণ পাইব। 

পার্বর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে ইহা! দেখানে। হইল। 
55 হইল দীর্ঘকালীন যোগান-বেখা। ইহা সরল ও অন্ৃভূমিক, কারণ শিল্পি 
সম উৎপাদন-ব্যয়সম্পন্ন । 131) হইল চাহিদা-রেখা। ধরা যাউক যে, শিল্পটি এবং 
উহার অস্ততূক্তি প্রতিষ্ঠানগুলি ভারসাম্য অবস্থায় আছে এবং সকলেই স্বাভাবিক মূন!ফা 
করিতেছে। এই অবস্থায় ভারসাম্য ব্রব্যের পরিমাণ হইল 00) ও দাম্ হইল ০ 
কারণ চাহিদা-রেখা 401) যোগান-রেখা 55-কে £ বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। এখন 
ধরা যাউক যে চাহিদা! স্থায়ীভাবে বৃদ্ধি পাইল্র এবং চাঁহিদা-রেখ! ডানদিকে সরিয়া গিয়া 
হইল 7).7)2 | প্রথমদিকে চাহিদাবৃদ্ধির ফলে দাঁম ০%-র অধিক হইয়! ঈাড়াইবে, 
পাঁরণ শশ্রকালের মধ্যে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠামগ্ুলি (22759) অবস্থিত সাজসর্ফাম, প্রভৃতির 
সাহায্যে যতটা সম্ভব উৎপাদন বৃদ্ধি করিবে এবং উহাদের প্রান্তিক উৎপাদননন্যয়ও বৃদ্ধি 
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পাইবে । কিন্ত দাম ন্যনতম গড় ব্যয়ের অধিক হওয়ায় সকলেই স্বাভাবিক মুনাফা 
অপেক্ষা অতিরিক্ত মুনাফা করিতে থাকিবে । কিন্তু সময় যত অতিবাহিত হইতে 
থাকিবে নৃতন নূতন প্রতিষ্ঠান তত প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ধোগান বৃদ্ধি পাইবে। 
ফলে দাম আবার কমিয়া 0:1”এ দীডাইবে, কারণ নৃতন প্রতিষ্ঠানের ন্যানতম গড 
উৎপাদন-ব্যয় ০? হইবে। 
সকল প্রতিষ্ঠানই আবার 
স্বাভাবিক মুনাফা ভোগ 

করিতে থাকিবে । কারণ, 
দাম ন্যনতম উতৎপাদন-ব্যয় 
ও প্রান্তিক উৎপার্দন-ব্যয়েব 
অমান হইবে । কিন্তু উৎপন্ন 
বা যোগানের পরিমাণ 0 
হইতে বাড়িয়া 005-এ 

দাডাইবে। পার্খববর্তী বেখা- ৫ 
1 

চিত্রে চাহিদার বৃদ্ধি হইলে পারিনা 

কি -অবস্থা াডায তাহা 

দেখানো হইল। চাহিদা হ্রাস পাইলে কি অবস্থা ঈাভাইবে তাহা সহজেই বুঝা যায়। 
যখন চাহিদ। হ্রাস পায় তখন দাম 0০ অপেক্ষা কমিয়া যাইবে । শিল্পে অবস্থিত 
প্রতিষ্ঠানগুলির লোকসান হইতে থাকিবে, কারণ দাম এখন ন্যানতম গভ ব্যয়ের কম। 

প্রতিষ্ঠানগুলি একে একে শিল্প ছাভিয়! অন্যত্র চলিষ! যাইতে সরু করিবে । ফলে 

যোগান ক্রমশ কমিতে থাকিবে এবং দামও বাড়িতে থাকিবে । শেষ পর্যন্ত দাম আবার 

0০-র সমান হইয়! দীভাইবে । 

পূর্ণাংগ ভারসাম্য ও প্রীস্তিক প্রতিষ্ঠান : শিল্পের এইরূপ ভারসাম্যকে 
অনেকে পূর্ণাংগ ভারসাম্য (065০0 ৪0811190510 ) বলিয়া অভিহিত করিয়! 

থাকেন। এই অবস্থায় প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানই মাত্র স্বাভাবিক মুনাফা! লাভ করিয়। থাকে । 

স্থতরাং প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানই গ্রাস্তিক গ্রতিষ্ঠান (00818129] ঠি ) বলিয়া গণ্য | 

ভ্রুসবর্ধ সান ও শ্রনম্াসমান উত্পাদন-ব্যস্সম্পর্র শিল্প 

([001585106 250 10205851178 ০99 [18105005) : সমপরিমাণ উৎপার্দন- 

বায়লম্পন্ন শিল্পের প্রকৃতি কি তাহা আমরা! উপরি-উক্ত আলোচনায় দেখিলাম । এখন 

ক্রমবর্ধমান ও ক্রমহাসমান উৎপাদন-ব্য়লম্পন্ন শিল্পের প্রকৃতি আলোচনা! করা যাউক। 

ক্রমবর্ধমান উত্পাদন-ব্যক্স (12005858706 ০০৪ ): যখন কোন শিল্পের 

সম্প্রসারণ ও উৎপাদনবৃদ্ধি হইলে এ শিল্পজাত ভ্রব্ের যোগান-দাম (৯995 

2006) বুদ্ধি পায় তখন এ শিল্প ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয়সম্পন্ন। অর্থাৎ, শিল্প 

অধিক পরিমাণ ভ্রব্য যোগান দেওয়ার ফলে ভ্রব্যের প্রতি এককের উৎপাদন-ব্যয় 

অধিক পড়িতেছে। 



২১২ অর্থবিষ্ঠার ভূমিকা 

শিল্পের মমপরিমাণ ( ০018507 ) উৎপাদন-ব্যয় হইবার অন্যতম সর্ত হইল একই 

দামে সমজাতীয় উৎপার্দনের উপাদানের যোগানের প্রাচুর্য । যদি শিক্পপ্রসারের ফলে 
উপার্দানসমূহের দাম বৃদ্ধি পায় এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পটি যদি কোন 

515 উপাদান ব] কাচামাল বিশেষ পরিমাণে ব্যবহার করে তবে এ 
শিল্পের প্রসার হইলে উপাদানটির ব! কাচামালের দাম বৃদ্ধি পাইবে। 

ইহার ফলে শিল্পাস্ত্গত সকল প্রতিষ্ঠানের এককপ্রতি উৎপাদন-বায় বাড়িয়া যাইবে । 
সুতরাং ঘোগান-দাম ও যোগান-রেখা উর্ধ্বগামী হইবে । সাধারণত প্রতিযোগিতার 

- ক্ষেত্রে এই অবস্থাই দেখা যায়।১ আবার একই দামে বিভিন্ন 
১। বহিরাগত বাযবৃদ্ি উপাদান অধিক মাত্রায় পাওয়। গেলেও উহার। একই গুণসম্পন্ 
নাও হইতে পারে অর্থাৎ নিকষ্ট ধরনের হইতে পারে। ইহার ফল দামবৃদ্ধির মত 
দাভায়, কারণ ইহাদের উৎপাদন কম অথচ দাম এক। এগুলিকে বহিরাগত ব্যয়বৃদ্ধি 
( €%6210981  01990013010165 ) বলা হয়। ইহা ব্যতীত উদ্যোক্তাদের মধ্যে দক্ষতার 

তারতম্য থাকিতে পারে। চাহিদাবৃদ্ধির সংগে শিল্পের প্রসার 
মা মা হইতে থাকিলে কম দক্ষ উৎপাদকেরা শিল্পে আসিয়া প্রবেশ 

করিতে থাকিবে। ইহার ফলে শিল্পের গ্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে 
এককপ্রতি উৎপাদন-বায়ের তারতম্য দেখা দিবে। দক্ষতর উৎপাদকের হক্ষ 
পরিচালনায় কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন-ব্যয় কম হইবে আর কম দক্ষ উৎপাদকের 
উৎপাদন-ব্যয় অধিক হইবে। কম দক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলি শিল্পে টিকিয়। থাকিবার কারণ 
হইল যে দ্ামবৃদ্ধির দরুন এইগুলি লাভজনক হইবে । এই অধিক উৎপাদন-বায়সম্পন্ন 
প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে যে-প্রতিষ্ঠান মাত্র স্বাভাবিক মুনাফা করিতেছে তাহাকে 'প্রাস্তিক 

প্রতিষ্ঠান” (71818109] চাট ) বলা যাইতে পারে। বাজারের 
52 দাম এই প্রান্তিক প্রতিষ্ঠানের গড ও প্রান্তিক ব্যয়ের সমান 
হইবে। অধিক দক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে দাম প্রান্তিক উৎপাদন-বায়েত্র সমান 
হইবে কিন্তু গভ ব্যয় হইতে অধিক হইবে । স্বতরাং এই অধিকতর দক্ষ গ্রতিষ্ঠানগুলির 

স্বাভাবিক মুনাফার অতিরিক্ত মুনাফা হইবে। ইহা হইতে 
নট আমর! বলিতে পারি সমগ্র শিল্পের যোগান-রেখা উরধ্বমুখী হয় । 
দীর্ঘকালীন যোগান-. কারণ, চাহিদাবৃদ্ধির ফলে অধিক ব্যয়সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান শিল্পে প্রবেশ 
রেখা উধ্বমুখী হইবে করে এবং দ্বাম প্রান্তিক প্রতিষ্ঠানের গড় ও প্রান্তিক ব্যয়ের সমান 

হয়। অপরদিকে যদি চাহিদা ও দাম কমিয়! যায় তাহা হইলে 
প্রান্তিক প্রতিষ্ঠান শিল্প ত্যাগ করিয়। চলিয়। যায়। 

অপূর্ণাংগ ভারসাম্য ও প্রাস্তাধীন প্রতিষ্ঠান : শিল্পের এইরূপ ভারসাম্যকে 
অনেক সময় 'অপূর্ণাংগ ভারসাম্য (100196750০6 29811100010 ) আখ্যা দেওয়া হয় । 
এই অবস্থায় মাত্র অপেক্ষাকৃত আকক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলিই 'প্রান্তিক প্রতিষ্ঠান বলিয়! গণ্য 
1 ১০ 2১3৪ 0885,01 91786 175029881726 085 কম0018. 2:0১8১15-1১9 2008 ঢ01৩) ০1৮ 00107961655 0110. 98200618000 
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হয়, কারণ উহার! স্বাভাবিক মুনাফার অতিরিক্ত লাভ করিতে পারে না। অপেক্ষারুত 
অধিক দক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলি স্বাভাবিক মুনাফার অতিরিক্ত লাভ করে বলিয়। “প্রাস্তাধীন 
প্রতিষ্ঠান” (1709-7081519]1 ঠি05 ) আধ্য। পাইতে পারে। 

নিম্নের রেখাচিত্রের সাহাষ্যে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন -ব্যয়সম্পন্ন শিল্পের ভারসাম্যের 
অবস্থা বুঝানে। হইল । 

55 হইল দীর্ঘকালীন যোগান-রেখা। 107 রেখাটি প্রথমে চাহিদার অবস্থা 
বুঝাইতেছে। যোগান-রেখা! 35 চাহিদা-রেখা 11)-কে ?₹ বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে । 
স্বতরাং ভারসামা দাম হইল ০02 এবং ভাবসাম্য দ্রব্যেব পরিমাণ হইল 001 এখন 
ধরা যাউক যে চাহিদ! বৃদ্ধি 

পাইয়। 1051) হইল। ইহাব 
ফলে দাম বাড়িন্ন। গেল। 

স্বাভাবিকভাবে অবস্থিত 
প্রতিষ্ঠানগুলি উৎপাদন বৃদ্ধি _ ১ [_.____ ১. ২২ £ 
করিল এবং নৃতন প্রতিষ্ঠান টু 4 
আসিয়! শিল্পে প্রবেশ করিল। 

কিন্তু এখন উংপাদন-ব্যয় রি 
পূর্বাপেক্ষ। অধিক হওয়ায় 2 
দাম পূর্বেব পর্যায়ে নামিয়া 
আসিতে পারিল না। শেষ ৭ & ্ 
পর্ধস্ত দাম বাড়িয়া 07 জরে গা্িজ 

পরিমাণে (ডাইবে, কারণ পরিবত্তিত চাহিদা-রেখ! যোগান-রেখাকে 4. বিন্দুতে ছেদ 
করিয়াছে । ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ এই অবস্থায় 00. পরিমাণে ফ্রীভাইবে। 
অপরদিকে চাহিদ। হাস পাইলে অনেক প্রতিষ্ঠান শিল্প ছাড়িয়া চলিয় যাইবে । ইহার 
ফলে উৎপাদন হ্বাম পাইবে এবং উৎপাদন-ব্যয়ও হাস পাইবে । ভারসামা দাম ও 
উৎপাদ্দন পূর্বাপেক্ষা কম হইবে। 

ক্রমন্ত্রাসমান উৎ্পাদন-ব্যয় (10906898776 0056): যখন উৎপাদনের 

পরিমাণবৃদ্ধির ফলে শিল্পের যোগান-দাম পূর্বের তুলনায় হ্বাস পায় তখন এঁ শিল্পকে 
ক্রমহ্াসমান উতৎপাদন-ব্যয়সম্পন্ন শিল্প বল! হয়। অর্থাৎ উৎপাদন ও যোগান বৃদ্ধির 
ফলে শিল্পের ভ্রব্যপ্রতি উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পাইয়। থাকে । আমরা জানি যে উৎপাদনের 

আয়তন বৃদ্ধি হইলে আভ্যন্তরীণ ও বাহিক ব্যয়সংক্ষেপ দেখ! 
সমান উৎপাদন- দবয়। যখন কোন প্রতিষ্ঠান তাহার আয়তন বৃদ্ধি করে 

তখন অধিক মাত্রায় শ্রমবিভাগের ফলে এবং ধে-সকল উপাদান 
(যেমন, যন্ত্রপাতি উদ্যোক্তা প্রভৃতি ) অবিভাজ্য (15215181516 ) তাহাদের পূর্ণ 
ব্যবহারের দরুন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন-ব্য় স্বাস পায়। ইহা ব্যতীত শিল্পের 
প্রসারের দরুন বহিরাগত ( 55029] ) ব্যয়সংক্ষেপ হইতে পারে । যেমন, শব দামে 

১ 1 70৩, $ 



২১৪ অর্থবিগ্ভার ভূমিকা 

শিল্পের কাচামাল যন্ত্রপাতি ইত্যাদি পাওয়া যাইতে পারে। এই আয়তনজনিত স্থযোগ- 

স্থবিধা চলিতে থাকিলে এবং উৎপাদনের উপাদানের প্রাচুর্য থাকিলে উৎপাদনের 
আয়তনবৃদ্ধির স*গে গড উৎপাদন-ব্যয় হাস পাইতে থাকে । 

কিন্তু অনিষ্ট কালের জন্য .আয়তনঙজনিত স্থযোগস্থবিধা পাওয়। যায় না। 
এমন এক সময় আসে যখন আয়তনবুদ্ধির অন্থবিধা আসিয়া দেখা দেয়। যাহা! 
হউক, এখন প্রশ্ন, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় ক্রমহাসমান উৎপার্দন-ব্যয়ের অবস্থায় 

উৎপাঁদন-প্রতিষ্ঠানের ভাবসাম্য হয় কি ন।? আধুনিক অর্থবিষ্ঠাবিদ্গণেব মতে, 
উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের (115) ক্ষেত্রে ক্রমহাসমান উৎপাদন-ব্যয় চলিতে থাকিলে 

পুণাংগ প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠানেব ভারসাম্য আমিবে না। 
বকর সগাদন- পূর্ণাপগ প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্টানেব উৎপন্ন ভ্রব্যের চাহিদ! হইল 

সম্পূর্ণ ষ্থিতিস্বাপক (706:5001% €185010) | অর্থাৎ, এক্ষেত্রে 

প্রতিষ্ঠান বাজার-দামে কমবেশী যত ইচ্ছা বিক্রষধ করিতে পারে। এখন কোন 
প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ ব্যয়সণক্ষেপের দকন ষদি উতপার্দন-ব্যয় ক্রমহাসমান হম তাহ] 
হইলে এ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে উৎপাদনবৃদ্ধির কোক দেখা দিবে, কারণ যতই উৎপাদন 

বৃদ্ধি কবা হইবে ততই ব্যয়হ্বাসেব দরুন মূনাফা বুদ্ধি হইতে থাকিবে । স্থৃতরাং এ 
প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য আসিবে ন। এবং যদি অনির্দিষ্ট কালেব জন্য উৎপাদন-বায হ্বাস 
হইতে থাকে তাহা হইলে পবিশেষে অপূর্ণাংগ গ্রতিযোগিতা বা! একচেটিয়া কারবার 
দেখা দিবে । কিন্তু আমর] দেখিয়াছি উৎপার্দন-প্রতিষ্ঠানেব ত্রব্যপ্রতি উতপাদন-বায 

একট। শুরের পব ক্রমবর্ধমান হয় । অবশ্ঠ আয়তন অতি-রহদাকার 

5 ও ধারণ ন। করা পর্যস্ত আরতনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ সম্ভব হইতে পারে। 
অসামন্রস্তুতা একপ ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সমগ্র বাজার আয়ত্বাধীন করিবার 

জন্য ধ্বংসাত্মক প্রতিযোগিতা করিতে থাকে । শেষ পর্যস্ত যে-কয়াটি 
প্রতিষ্ঠানের অপেক্ষারুত অধিকতর স্থযোগ থাকে উহার] অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে বিতাডিত 

করিয়া একচেটিয় প্রতিযোগিতা স্থাপন করে।১ স্থতবা” দেখা যাইতেছে, উৎপাদন- 
প্রতিষ্ঠানের ক্রমহ্াসমান গড ও প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় (4.0 87410) প্রতিযোগিতা- 
যূলক ভারসাম্য অবস্থার সহিত সামগ্তস্তপূর্ণ নয় ।২ 

দাক্মন্নিধধণন্ললে লমন্েন্র গুল্ভত্র (01006 5.16006100 12 0106 
[0616121109001) ) : প্রতিযোগিতামূলক ভারসাম্য দামের বিস্তারিত আলোচনার 

পর এখন দাম-নির্ধারণে সময়ের যে গুরুত্ব রহিয়াছে পথকভাবে তাহার সংক্ষিপ্ত 
আলোচনা করা যাইতে পারে। 

৯ 85521555855 
২, অধ্যাপক মার্শাল অবপ্ত একথা হ্বীকার করেন নাই । তাহার মতে, ক্রম্হাসঙগান উৎপাদন-ব্যয়ে+ 

ক্ষেত্রে ফীর্খমেয়াদী ম্বাভাধিক দাম নির্ধারিত হয় মোটাগুটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানের, উৎপাদন-বার সবার? 
এক্সপ প্রতিষ্ঠানকে তিনি প্রতিনিধিযূলক প্রতিষ্ঠান ( 89901596:0158/5৩ 4517 ) আরা দিযুছেদ | 



প্রতিযোগিতামূলক ভারসাম্য ও দাম ২১৫ 

তিন প্রকার ভারসাম্যের অবস্থা: দাম-নির্ধারণে সময়ের গুরুত্ব অন্বন্ধে 
প্রথম ব্যাখ্যা করেন অধ্যাপক মার্শীল। পূর্বেই আলোচন! করা হইয়াছে যে, সময়ের 
দৈর্ঘ্য অনুসারে মার্শাল বাজারকে চারি ভাগে ভাগ করিয়াছেন (৯৫ পৃষ্ঠা) এবং এই চাবি 
প্রকার বাজারের জন্য দামের উল্লেখ করিয়াছেন : (ক) অত্যন্পনকালীন দাম বা! বাজার- 
দাম (৬০: 910:0-01100 0: 70817066 011০2 ), (খ) স্ব্নকালীন দাম '(910৫ 

06110 71106 ), (গ) দীর্ঘকালীন বা স্বাভাবিক দাম (1.0208-001100 ০: 

100181711০5) এবং (ঘ) অতি-দীর্ঘকালীন দায় (৬৪: [.018-061100 ০ 

960191 [0106 )। ইহাও বলা হইয়াছে যে, অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে অতি- 

দীর্ঘকালীন দাম মোটামুটি গুরুত্বহীন (৯৭ পৃষ্ঠা)। হ্থতরাৎ বর্তমানে আমরা 
আলোচন। প্রথম তিন প্রকার দামের ক্ষেত্রেই নিবদ্ধ রাখিব । 

১। ক্ষণস্থায়ী ভারসাম্য : যে-ভারসাম্যের ফলে অতান্নকালীন দাম বা বাজার- 
দা নির্ধারিত হয় তাহাকে বল] হয় অস্থায়ী বা ক্ষণস্থায়ী ভারসাম্য (6650901415 
00701921102 80581100070) | এই অবস্থায যোগান মোটামুটি নির্দিষ্ট থাকে 

এবং ফলে শিল্পের যোগান-রেখ উল্লম্ব আকাব ( ৮০:৮০৪] 1000505 907015 

087) ধারণ করে (২০০-০১ পষ্ঠা )। অতএব, দাম-নির্ধারণে চাহিদার প্রভাবই 

অধিক ক্রিয়। করিয়া! থাকে । চাহিদ। যদি বৃদ্ধি পার তবে দামও বৃদ্ধি পাইবে । 

২। স্বল্পকালীন ভারসাম্য : স্বপ্লকালীন দ্রাম নির্ধারিত হয় স্বশ্পকালীন 
ভারসাম্য (550৮010 60011115007 ) দ্বার । এই অবস্থায় নিদিষ্ট আয়তনের 

মধ্যে থাকিয়া পরিবতনশীল উপাদানসমূহের ( ৮৪118016 906015 ) পরিবর্তনসাধন 

দ্বারা যোগানের কিছুট। বৃদ্ধিসধন সম্ভব, কিন্তু চাহিদ। বেণী বৃদ্ধি পাইলে তাহার 
সহিত পূর্ণ সামগ্তস্তবিধান সম্ভব নহে। নির্দিষ্ট আয়তনের মধ্যে থাকিয়া! পরিবর্তনশীল 
উপাদ্দানসমূহের পরিবর্তনসাধন দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে গেলে সাধারণত 
ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয়ের ( 10016585176 ০09 ) স্ত্ ক্রিয়া করে । ফলে যোগান- 

রেখা উর্ধ্বমুখী হয়। এই ভর্ধ্বমুখী যোগান-রেখা! চাহিদা-রেখার সহিত যেখানে 
মিলিত হয় সেখানেই দাম নির্ধারিত হয়। 

৩। দীর্ঘকালীন ভারসাম্য : দীর্ঘকালীন অবস্থায় উৎপাদনের আয়তন এবং 
সন উপাদানের অম্পূর্ণ পরিবর্তনসাধন সম্ভব ৷ চাহিদ1 বহুদিন ধরিয়া অধিক থাকিলে 
উৎপাদ্দকগণ নৃতন নৃতন যন্ত্রপাতি বসাইয়া এবং উৎপাদনের আয়তন বৃদ্ধি করিয়া 
উৎপাদনবৃদ্ধির প্রচেষ্টা করিবে । যেমন, মাছের চাহিদা! বহুদিন ধরিয়া অধিক 
থারিলে খাল বিল জলা সমৃত্রে মাছ ধরার ঝ্বন্থ নৃতন নৃতন নৌকাও নিগিত হইরে। 
এখন এইভাবে আয়তন বৃদ্ধি করার জন্ত উৎপাদনের উপাদানের দাম যদি বৃদ্ধি না 
পায় বে এঁ শিল্পের যোগান-রেখ অন্গভূমিক (17001500081) হইবে এবং এ শিল্প 
হইবে -সমনায়সম্পর্ন গিল্প. (২১০: পৃষ্ঠা)। কিন্ত সাধারণত সম্প্রসারণশীল শিয়ের 
জে, ১উৎপ্াসরদর, উপাদান অগ্যান্ত শিল্প হইতে আকর্ষণ করিয়। আনিতে হয় বলিঙ্গা 
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উৎপাদন-ব্যয় কিছুট! বৃদ্ধি পায় এবং ফলে শিল্পের যোগান-রেখ স্বপ্লকালীন অবস্থার 

মত না হইলেও কিছুটা উর্ধ্বগামী হয়। মার্শালের মতে, এই প্রকার উ্ধ্বগামী 

যোগান-রেখাসম্পন্ন শিল্পের সাক্ষাৎই সাধারণত পাওয়া যায়। এইরূপ শিল্পের 

যোগান-রেখ। চাহিদা-রেখার সহিত যেখানে মিলিত হয় লেখানেই দীর্ঘকালীন ব! 

স্বাভাবিক দাম নির্ধারিত হয়। 
নিম্নের রেখাচিত্র তিনটিতে এই তিন প্রকার ভারসাম্যের অবস্থ! দেখানো হইল : 

১শং খ্নং ক ৩নঙ ট 

9 চি কিল 

ক্ষণন্থায়ী ভাবসাম্ শ্বল্পনকালীন ভাবসামা দীর্ঘকালীন ভারসাম্য 

১নং রেখাচিত্রে ভারসাম্যের অবস্থ। হইল ক্ষণস্থায়ী ভারসাম্যের অবস্থ। | ইহাতে 
দেখ যাইতেছে যে উল্লম্ব যোগান-রেখা 55 মূল চাহিদা-রেখা 107-কে 7 বিন্দুতে 
ছেদ করিতেছে । স্থতরাং বাজার-দম ইল 275 | এখন চাহিদা বুদ্ধি পাইয়] চাহিদা- 
রেখা ডানদিকে সরিয়। গেলে দাম বৃদ্ধি পাইবে । যেমন, চাহিদা-রেখ। সরিয়া 1071). 
হইলে দাম 775-এর পরিবর্তে 775 হইবে । কিন্তু যদি দামবৃদ্ধির ফলে ব্যবসায়ীরা 
মজুত মাল হইতে কিছু বাজারে ছাডে, তবে যোগানবৃদ্ধির ফলে যোগান-রেখ। 
(5555 ) ডানদিকে সরিয়। আসিবে এবং দাম %2৪-র পরিবর্তে হইবে 33 | 

২নং রেখাচিত্রে বাঁ স্বপ্লকালীন ভারসামোর অবস্থায় দেখা যাইতেছে যে উর্ধ্বমুখী 
যোগান-রেখা! 55 চাহিদা-রেখা 1)70-কে £॥ বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে । স্ৃতরাং 
দাম হইল 1১72 | পরে চাহিদা-রেখা ডানদিকে সরিয়া গিয়া (19:1)5 ) যোগান- 
রেখাকে ৪ বিন্ঠুতে ছেদ করিয়াছে। স্থতরাং চাহিদাবৃদ্ধির প্রতিক্রিয়া হিসাবে 
যোগান বৃদ্ধি পাইয়াছে সত্য, কিন্তু যোগান-রেখা উর্ধ্বমুখী হওয়ার সংগে সংগে 
দামও কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

৩নং রেখাচিত্রে ভারসাম্যের অবস্থা বা স্বাভাবিক দামের ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে 
যে, যোগান-রেখা উর্ধ্বমুখী হইলেও স্বল্পকালীন ভারসাম্যের মত অতটা উর্ধ্বমুখী নহে। 
ফলে চাহিদাবৃদ্ধির জন্য দাম কিছুটা বৃদ্ধি পাইলেও স্বপ্পকালীন অবস্থার মত অতটা বৃদ্ধি 
পায় নাই। প্রথমে দাম ছিল 7১028, যাহা স্বশ্নকালীন অবস্থায় যূল দামের সমান। 
পরে দাম বৃদ্ধি পাইয়া হইল £১৪1১৪, যাহ! স্বল্লকালীন ভারসাম্যের বধিত দাম অপেক্ষা 
কষ। আবার যদি এই দীর্ঘকালীন অবস্থায় শিল্পি সমব্যয়স্ম্পন্ন (৫01590971 ০০৪৫ ) 
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য় তবে যোগান-রেখা অশ্গভূমিক হইবে এবং দাম কোনরূপ বৃদ্ধি পাইবে না এবং 
ভারসাম্যের অবস্থা ওনং-এর খ রেখাচিত্রের মত ধারণ করিবে। পূর্বে দাম ছিল 22 । 
এখন যোগান বৃদ্ধি পাওয়ায় দাম হইয়াছে 255 যাহ 27: দামেরই সমান । 

হন্ষিত্নান্স 
উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ভারসামাই প্রতিযোগিতামূলক ভারসাম্যের ভিত্তি। যেখানে প্রান্তিক বায় 

প্রাস্তিক আয়ের সমান হয় সেখানেই প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য আমে । পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতাধীনে প্রতিষ্ঠানকে 

বাজার-দাম মানিয়া লইয়া এই ভারসাম্য পৌছিবার প্রচেষ্টা করিতে হয়। ইহার ফলে দাম প্রাস্তিক 
বাষের সমান হয়। কিন্ত দাম গড বায় অপেক্ষা অধিক বা অল্প হইতে পারে । অধিক হইলে প্রতিষ্ঠান 
অতিরিক্ত মুনাফ! লাভ করিবে, অল্প হইলে লোকসান বহন করিবে। দীর্ঘকালে এই দুইটি অবস্থার 
কোনটিই সম্ভব নয়। স্থতরাং পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতাধীনে দ্রীর্ঘকালে দাম শুধু প্রান্তিক ব্যয়ের নহে গড় 
ব।যেরও সমান হইবে । এইবপ শিল্পকে সমব্যয়সম্পন্ন শিল্প বলা হয। ইহা! ছাড়া ক্রমবর্ধমান বায় ও 

কমহাসমান ব্যয় শিল্পের কল্পনাও করা হয়। 
দাম-নির্ধারণে সময়ের বিশেষ গুরুজ আছে । সময় যত দীর্ঘ হইবে যোগানের পক্ষে ততই চাহিদার 

সহিত তাল রাখ! সম্ভব হইবে । 

অনুশীলনী 
1..10280038 019 1:015%6101) 1১0651981) 10:809, 77797017781 0036 200. 8৬989 008 11) & 

03:190615 00109961619 108%:1:96 0০৮] |], 609 9007৮ 8100. 20) 099 10100 2০0 

[পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ন্বনকালীন ও দীর্ঘকালীন অবস্থায় দাম, প্রান্তিক ব্যয় ও গড় 
ব)য়ের মধ্যে কি সম্পর্ক তাহা দেখাও । ] 

[ ইংগিত: স্বপ্নকালীন অবস্থায় দাম-্প্রাস্তিক বায়, কারণ দাম-্প্রান্তিক আয়। দীর্ঘকালীন 
অবস্থায় দাম, যাহা প্রান্তিক আয় (১৪) হইতে অভিন্ন -প্রাস্তিক ব্যয়গড় বায়। প্রান্তিক বায় (10) 
যেখানে গড় ব্যয়ের (80) সমান সেখানে গড় ব্যয় নিয়তম।*"*এবং ২০২-০৪, ২*৭-১৭ পৃষ্ঠা ] 

2. 05015177609 90100906901 72097617181 16870 06, 70951611781 ৫956 2100. ৬6829 ০০৪6, 

7 10 69 1005 180 210886 61091077709 106 0067561776 86 609 100106 ০1 10986 10:08-7000 

459189 ০০৪6 10 6109 08৪9 01 0970906 ৫0108961610) ? 

[প্রান্তিক আর, প্রান্তিক বায় এবং গড় বায়ের ধারণা ব্যাখ্যা কর। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতাধীনে সকল 
প্রতিষ্ঠানকেই দীর্ঘকালীন নুনতম গড় ব্যয়ে উৎপাদন করিতে হইবে কেন?] 

(১৮২-৮৩, ১৯৬-৯৭ ; ২০৭-১৭ পৃষ্ঠা) 

8, [01510 09 89500000610788 01 79:690৮ 007201096168000 200 910 12 028108190৪6 

সা11] 9009] 0109 01009: 709:6906 00:031)96161010 

[পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার সর্ত বা অনুমানগুলি ব্যাখ্যা কর এবং এইরপ প্রতিধোগিতাধীনে দাম কেন 
প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হইবে দেখাও । ] 

[গ্বিতীয় অংশের ইংগিত: উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্যের সর্ত হইল প্রান্তিক উৎপাদ্ন-ব্যয় 
প্রান্তিক বিক্রলন্ধ আর়। পুর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের প্রাস্তিক বিক্রয়লন্ধ আয় ও 
দাম অভিন্ন । সথতরাং প্রাত্তিক উৎপাদন-বায় স্দাম ।-*গ্রবং ৯৮-৯৯, ২*২-০৪ পৃষ্টা ] 

4, [03557721759 609 10859008 ০06 0086 ০ 0:02006102. ০0. 6106 09602017১881000 ০ ৪109 

(৫) 122 606 ৪00০৫-22 806 (6) 20. 05 1020 8-০00, 

[((ক) শ্বয়কালে ও (খ) দীর্ঘকালে দাম-নির্ধারণের উপর উৎপাদন-কায়ের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা 

কর।] (২,২-০৪, ২৭-১৭ পৃষ্ঠা ) 
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6,:10150088 806. 000161008০1 6৫111020020 ০৫ & পো) 81006: 19690% 902010970978 

০৮৮ ০ 059 ৪19০7 8৭ 61] 53 10008 100. 

[পূর্ণাগ প্রতিযোগিতাধীনে স্বপ্লকাল ও দীর্ঘকাল-_উভয় ক্ষেত্রেই "প্রতিষ্ঠানের ভাবসাম্যেব সর্ত ব্যাখ্যা 
কর।] (২*২-০৩, ৯০৭-১০ পৃষ্ঠা ) 

0, 1065 92১০7600605 015 2106) ৪৮ ৮৫০৯ ০০)৭)৮, (9) 8:9৮৮-৪ড৪30 [901006, 
[টীকা রচনা কর* (ক) (প্রতিষ্ঠানের ) বন্ধকরণ বিন্দু, (থ) সমাবন্তা বিন্দু__অর্থাথ লোকসানও 

নহে, অতিরিক্ত লাভও নহে--এইঝপু হ্বাভাবিক মুনাফার অবস্থা |] (১০৪-০৫, ২০৭ পৃষ্ঠা) 

একচেটিয়। কারবারের আওতায় দাম 
৬১৮ (0 [0খা)ছা 10100], ) 

আমর! ইতিপূর্বে ( ১০১ পৃষ্ঠ! ) দেখিয়াছি যে খন কোন ভ্রব্যের উৎপাদন বা 
বিক্রয় মাত্র একজন ব্যক্তি ব। একটিমাত্র প্রতিষ্ঠানের হস্তে থাকে 

টা কাববাদে। তখন এ অবস্থাকে একচেটিয়। কারবার বলা হয়। একচেটিয়। 
কারবারী দ্রব্যের সমন্তটাই নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাহার দ্রবোর কোন 

বিশেষ ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-দ্রব্য (01990 90795160663 ) পাঁওয়। যায় না। 
এন চেতিম্বা কাল্পনাল্সেক আশুতাক্ দান (006 13061 

14001900015 ) : সকল প্রকার কারবারেই ব্যবসায়ী তাহার মুনাফাকে সর্বাধিক 
চীনারা রা করিতে চায়। একচেটিয়া কারবারীরও লক্ষ্য হইল মুনাফাকে 
্) ব্যবসারীব লক্ষা সর্বাধিক কবা। কিন্তু প্রতিযোগিতার সহিত একচেটিয়া 

কারবারীর পার্থক্য রহিয়াছে। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রত্যেক 
উৎপাঁদককে বাজারে প্রচলিত দাম মোটামুটি মানিয়া লইতে হয়। পূর্ণাংগ 
প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বাজারে প্রচলিত দাম অপেক্ষা কেহ অধিক ঢাহিলে ক্রেতার! অন্ত 

বিক্রেতার নিকটে চলিয়া যাইবে। এইজন্য পূর্ণাংগ।গ্রতিযোগিতায় 
0৮ প্রত্যেক কারবারা বাজার-দাম স্বীকার করিয়া লইয়! উৎপাদন ব! 
লক্ষাসাধন কবে ঘোগান বৃদ্ধি করিয়া যায় এবং যেখানে প্রান্তিক উৎপাদন-বায় 

দামের সমান হয় সেখানেই থামে। স্থতরাং দাম প্রান্তিক 
উৎপাদন-ব্যয়ের সমানই হয়-উহার অধিক বা কম হয় না। ৃ 

একচেটিয়া কারবারে কিন্তু উৎপাদক বা! ব্যবসায়ী ভ্রব্যের ফোগানের সমহাটাই 
নিশবনরণ করে বলিয়া দামের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। সে দুইটি- পস্থার যে” 
একচেটা!কারবারী কোনটি অবলম্বন করিতে পারে: কে) সে ইচ্ছামত দাষের 
যোগান নিয়ন্ত্রণ ্রাসবৃদ্ধি করিতে পারে, অথবা (খ) মোগান কমবেশী করিড়ে 
করিতে পারে পার়ে। তবে সে যত খুশি চড়া। দামে যত. খুশি নিক্রয় করিতে 
পারে না, কাক্সপ যোগানের উপর তাহার নিয়ন্রর থাকিলেও লোকের চাহিদার উপন্ন 
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তাহার হাত নাই।৯ েক্ষেত্রে সে দাম বীধিয়! দেয় সেক্ষেত্রে কতটা পরিমাণ ত্রব্য 
বিক্রয় হইবে তাহা নির্ভর করে চাহিদার অবস্থার উপর। অপরদিকে ফেক্ষেত্রে সে 
দ্রব্যের যোগানের পরিমাণ স্থির করিয়! দেয় সেক্ষেত্রে কত দাম হইবে তাহা নির্ভর 
করিবে লোকের চাহিদার উপর। যেহেতু একচেটিয়া কারবারী একাই দ্রবাটির 
সমগ্রটা যোগান দিয়! থাঁকে সেই হেতু যোগানের পরিমাণ সে যত বাডাইয়। চলিবে 
দ্রব্যের দাম তত হাস পাইবে । একটি দৃষ্টাস্ত দিলেই বিষয়টি সহজে বুঝা যাইবে। 
পরা যাউক, বিভিন্ন দামে একচেটিয়া! কারবাকীর ড্ুব্যের জন্য ক্রেতাদের চাহিদ। হইল 
নিয়লিখিত বপ : 

দ্রব্যের দাম চাহিদা 
১১ টাকা! ১০০ একক (01015 ) দ্রব্য 

ঈি ২০০ , ্ রি 

৮ ১, ৩০০ ১, এ রঃ 

৭. ১, ৪০০ ১১ রঃ রঃ 

৬ ৫০৩ ১১ 

এখন একচেটিয়া! কারবারী যর্দি ৪০* একক (01205 ) দ্রব্য বিক্রয় করিতে চায় 

জযরতারর তাহা হইলে * টাকার অধিক সে দাম ধার্য করিতে পারে না। 

দি ধদি সে ৭ টাকার স্থলে ৮ টাঁক! দাম করে তাহা হইলে ৩০৭ 
এককের বেশী সে বিক্রয় করিতে পারিবে না। আবার সে যদ্দি 

৫০০ একক দ্রব্য বাজারে ছাঁডে তাহা! হইলে ৬ টাকার বেশী দাম সে পাইতে পারে না৷ 

হতরাং দাম নির্ধারিত স্তরাঁং দেখা যাইতেছে, একচেটিয়া কারবারের আওতায় দাম 
গয যোগানেব পবিমাণ মাব্র একচেটিয়া কারবারীর যোগানের দ্বারাই নির্ধারিত হয় না। 

ও চাহিদার অবস্থা বাবা! একদিকে একচেটিয়া কারবারীর দ্রব্যের যোগান এবং অপরদিকে 
লোকের এ ব্রব্যের চাহিদা এই ছুই শক্তির প্রভাবেই দাম স্থির হয় । 

একচেটিয়া কারবারী ত্রব্যের দাম কিংবা যোগানের পরিমাণ লোকের চাহিদার দিকে 
নজর রাখিয়া! এমনভাবে ঠিক করে যে মুনাফ। যেন সর্বাধিক হয়। এই একচেটিয়। 
মুনাফার হিসাব তাহার মোট বিক্রয়লন্ধ আয় (60081 16৬21)06 ) হইতে দ্রব্যটির 

একটচৌর়্। কারবারী মোট উৎপাদন-বায় (60681 ০056 06 01:09000200,) বাদ 

কিভাবে মুনাফা দিলেই পাওয়া যাইবে । অতএব, মোট বিক্রয়লন্ধ আয় এবং 
সর্বাধিক করিবার উৎপাদনের মোট ব্যয়ের পার্থকাকে সর্বাধিক করাই হইল একচেটিয়া 
িরিরি কারবারীর আলর্ল উদ্দেশ্ঠা। "ইহা! করিবার জন্য একচেটিয়া 
কারবারীকে ছুইটি প্রধান বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য' রাখিয়া চলিতে হয় : (১) ব্রব্যটির 
চাহিদার অবস্থা! এবং-(২) অব্যটির উৎপাদন-্্যযবের প্রকৃতি 1 

১, পা 00250799138) 080 3 11906ঘ৩7 [07106 106 10198598 ০: 083) 8৪11 0858 80905206, 
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২২০ অর্থবিদ্যার ভূমিকা 

চাহিদার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয় এইজন্য যে তাহার বিক্রয়লন্ধ আয় 
*নির্ভর করে চাহিদার অবস্থার উপর | যেখানে চাহিদা অস্থিতিস্থাপক সেখানে দাম বৃদ্ধি 
কর] হইলেও বিক্রয় বিশেষ কমে না। এরপ ক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারী দাম চড়া 
তাহাকে চাহিদার রাখিয়া সর্বাধিক মুনাফার দিকে ঝুঁকিবে। কিন্তু যেখানে চাহিদা 
অবস্থার দ্বিকে লক্ষ্য স্থিতিস্থাপক সেখানে দাম সামান্য পরিমাণ বাড়াইলে বিক্রয়ের 
মন যোগান পরিমাণ অনেকখানি কমিয়৷ যাইবে। এক্ষেত্রে একচেটিয়। 
৮ কারবারীকে অতি সতর্কতার সহিত দাম স্থির করিতে হুইবে। 
দাম বেণী করা হইলে বিক্রয় কমিয়া যাইয়া! তাহার লাভের অংশ কমিয়া যাইতে পারে। 
অতএব, দাম সামান্ত কমাইলে বিক্রয় বাড়িয়া তাহার লাভের পরিমাণ যদি বেশী 
হয় তাহা হইলে সে তাহাই করিবে । যাহা হউক, আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে 

উৎপাদনের যে-স্তরে একচেটিয়া কারবারীর দ্রব্যের চাহিদার 

নাতি স্থিতিশ্থাপকত। এককের কম (1655 (13217 0010 )--অর্থাং 

না অস্থিতিস্থাপক চাহিদ্র1 যখন অগ্থিতিস্থাপক সেই স্তরে সে উৎপার্দন কমাইতে 

থাকিবে । কারণ, চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা৷ এককের কম হইলে 
উৎ্পাদকের প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ আয় খণাত্বক (7০89015৩ ) হইবে । অন্যভাবে বলিতে 
গেলে, উৎপাদন বৃদ্ধি কর! হইলে এইব্ধপ ক্ষেত্রে মোট আয়ের পরিমাণ হ্াস পাইবে 
অথচ প্রান্তিক উতপাদন-ব্যয় বাঁডিতে থাকিবে । চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এককের 
চাহিদা স্তিতিস্থাপক সমান (081 00 81105 ) হইলেও উৎপাদক উত্পাদন কমাইতে 

হইলে তবেই একচেটিপন। থাকিবে। কারণ, এই অবস্থায় প্রাস্তিক বিক্রয়লন্ধ আয় শূন্য পরিমাণে 

18 দাড়ায়-_অর্থাৎ মোট বিক্রয়লন্ধ আয় উৎপাদন বা যোগান বৃদ্ধির 
াহত্হাপক ফলে বাড়ে না। স্থতরাং যে-অবস্থায় চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা 

এককের অধিক ( £659621 0321) 815/05 ) হয় সেই অবস্থাতেই 

একচেটিয়া! কারবারীর ভারসাম্য অবস্থা আসিবে । অবশ্য এ-পর্যায়ে প্রাস্তিক উৎপাদন- 
ব্যয় ও প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ আয়কে সমান করিয়াই সে সর্বাধিক মুনাফা! করিবে । 

চাহিদার দিকে দৃষ্টি রাখাই যথেষ্ট নয়, একচেটিয়া কারবারীকে ব্যয়ের দ্িকটাও 
বিবেচনা করিয়া চলিতে হইবে, কারণ উতপাদন-ব্যয় সংক্ষেপে করিতে পারিলে 
লাভের পরিমাণ বেশী হইবার সম্ভাবনা । অধিক উৎপাদন করিতে যাইয়। যদি দেখা 
যায় যে প্রতি একক দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় বাড়িয়। যাইতেছে, সেক্ষেত্রে একচেটিয়া 
কারবারীর চেষ্ট1 হইবে উৎপাদন কম কর] এবং দাম বেশী রাখা, কারণ অধিক দামে 
চির রা বিক্রয় কিছু কম হইলেও উৎপাদন-ব্যয় কম হইবে । তবে ফেব্ষেত্রে 
দিকেও দৃষ্টি দিতে হর দ্রব্যটির চাহিদা স্থিতিস্থাপক সেক্ষেত্রে দাম সামান্ধ কম রাখিয়। 

অধিক উৎপাদন দ্বার অধিক দ্রব্য বিক্রয় করিলেই হয়ত একচেটিয়। 
কারবারীর মুনাফা! সর্বাধিক হুইবে। ষেক্ষেত্রে কোন ভ্রবযর উৎপাদন বাড়াইলে 
এককপ্রতি দ্রব্যের উৎপাঁদন-ব্যয় কষিতে থাকে সেক্ষেত্রে একচেটিয়া! কারবারী উৎপাদন 
বাড়াইস্া এবং দাম কমাইয়া অধিক বিক্রয় করিবার দিকে ঝু'কিবে। 
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উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে ইহা সহজেই বুঝা যায় যে একচেটিয়! কারবার 
কারবার একচেটিরা। . থাকিলেই দাম অধিক হইবে__এই ধারণা ঠিক নয়। দাম কম 
হইলেই যে দাম করিয়া যর্দি একচেটিয়া কারবারী মুনাফা সর্বাধিক করিতে পারে 
শি তাহা হইলে সে দ্রব্যের দাম কম রাখিবে, আর দাম উচ্চ রাখিলে 

যদি মুনাফা সর্বাধিক হয় তাহ] হইলে সে ভ্রব্যের দাম বেশী করিবে । 
এখন, একচেটিয়া! কারবারী মুনাফা! সর্বাধিক কবিবার জন্য কিভাবে দ্রব্যের 

দাম বা যোগানের পরিমাণ ঠিক করে তাহার একটি দৃষ্টাস্ত দেওয় যাইতে পারে । 
ধরা যাউক, কোন একচেটিয়া কারবারী বিশেষ ধরনের কোন 
দ্রব্য উত্পাদন কবে এবং তাহার উৎপাদন-ব্যয় ও বাজারে 

বিক্রয়ের অবস্থা হইল এইরূপ : 

উদাহবণ 

( হিসাব টাকা! ও পয়সায় ) 
(ক) (থ) (গ) (ঘ) (5) (5) 

দ্রবোব | একবপ্রতি | মোট বিব্ষলন্ধ | এককপতি বা মোট একচেটিয়া মুনাফা 
পবিমাণ দাম আয় গড উৎপাদন- | উৎপাদন-বাধ (টাকা) 

(টাকা) (টাক) বাধ (টাকা) ( টাক] ) [গ--ও] 

উপরের ছকটি হইতে দেখা যাইতেছে, উৎপাদক ৭ টাঁক৷ দাম অথবা] ৪৭ একক 
দ্রব্য উৎপাদন করিলে তাহার মুনাফ। সবাধিক হয়। কারণ, মোট বিক্রয়লন্ধ আয় 

(২৮০ টাকা) হইতে মোট উৎপাদন-ব্যয় (২৪ টাক) বাদ দিলে তাহার শীট 
মুনাফ। ধাড়ায় ৪ টাকা। দাম বৃদ্ধি করিয় ৮ টাকা করা হইলে মুনাফার পরিমাণ 
কমিয়। হয় ৩০ টাকা। অপরদিকে দাম ত্রাস করিয়া ৬ টাকা করা হইলে মুনাফ। 
আরও কযিয় যাইয়! হয় ২৫ টাকা । সর্বাধিক মুনাফাই যখন একচেটিয়া কারবারীর 
লক্ষা তখন দাম ৭ টাকার অধিক কিংবা! কম হুইবে নী। 

এক্চেডিস্্া দাহ্মতক্েি ভিকল্স হ্যাহখ্যা (42165005055 

70191796001, ০ 1$001800015 77106 ) : একচেটিয়। দাম কিভাবে নির্ধারিত 

হয় তাহা আর একভাবেও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। আমরা দেখিয়াছি যে 
একচেটিয়! কারবারী ব৷ প্রতিষ্ঠান তাহার মুনাফ] সবাধিক করিবার উদ্দেশে উৎপাদন 
বা! যোগান নিয়ন্ত্রণ করে। যখন তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-বায় (15187817591 009) 

এবং প্রান্তিক বিক্রয়ল্ধ আয় ( 1:051:81791 6৩22০ ) পরম্পর সমান হয় তখনই 

তাহার মুনাফা সর্বাধিক হয়। স্থতরাং ঘতট] পরিমাণ ব্রব্য উৎপাদন করিলে তাহার 
প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় তাহার প্রান্তিক বিক্রয়লন্ষ আয়ের সমান হইয়া! দাড়াইবে ততটা 



৮৬৬২ 

পরিমাণ গ্রবাই সে উৎপাদন বা সরবরাহ করিবে, কারণ ইহা করিলেই তাহার মুন্নাফার 
পরিমাণ সর্বাধিক হইবে। প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যঘ বলিতে এক একক (0) অতিরিক্ত 

ৃ (বা প্রান্তিক ) ভ্রব্য উৎপাদন করিতে ঘে-ব্যয় পড়ে তাহাকে 
পিস বুঝায়। যেমন, ১০ একক ভ্রব্য উৎপার্দন করিতে ধদ্দি ১০০ টাক1 
আয় সমান হইলেই ব্যয় হয় এবং ১১ এককক্রব্য উৎপাদন করিতে যদ্দি ১০৫ টাকা পড়ে 
একচেটিয়া মুনাফা তাহা হইলে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়--অর্থাৎ এক একক অতিরিক্ত 
ব্যাধির দ্রব্যের জন্য অতিরিক্ত বায় হইল ( ১০৫ টাক1- ১০* টাকা» ) 
৫ টাকা ।৯ অপরদিকে এক একক অতিরিক্ত ( ব৷ প্রান্তিক) দ্রব্য বিক্রয় করিয়া কোন 

কাববারী বা প্রতিষ্ঠান যে-অতিরিক্ত আয় করে তাহাকে বলা হয় প্রান্তিক বিক্রয়লব 
আয়। যেমন, প্রতি একক দ্রব্য ১২ টাক] করিয়! দামে ১০টি দ্রব্য 

9 বিক্রয় করিলে মোট বিক্রয়লব্ধ আয় দাভায় ১২০ টাকা। যখন 
সে ১১টি দ্রব্য বিক্রয় কবে তখন যদ্দি প্রতি এককের দাম কমিয় 

১১৫০ টাক! হয় তাহ। হইলে মোট বিক্রয়লব্ধ আয় হইবে ১২৬৫* টাকা। এক্ষেত্রে 

প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ আয়- অর্থাৎ 'এক একক অতিরিক্ত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া অতিবিক্ত 
আয় হইবে (১২৬৫০ টাক1- ১২০ টাকা1-) ৬৫০ টাকা | এই উদাহরণ হইতে দেখা 

যায়: কারবারী যখন এক একক অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপাদন করে তখন তাহার অতিরিক্ত 
ব্যয় পড়ে ৫ টাকা। সে উহা যখন বিক্রয় কবে তখন অতিরিক্ত আয় হয় ৬৫০ টাকা 

এবং ফলে অতিরিক্ত মুনাফা হয় (৬৫০ টাক1-€ টাকা) ১৫০ টাকা। 
এখন, যতক্ষণ পর্যস্ত একচেটিয়৷ কারবারীর প্রান্তিক বিক্রয় আয় তাহার 

প্রান্তিক উৎপাদন-ব্য অপেক্ষা অধিক হইতে থাকে ততক্ষণ পর্যস্ত সে উত্পাদন 

বাডাইয়া চলিতে থাকে । কারণ, ইহাতে তাহার মুনাফার মোট অংক বাডিয়াই 
হর চলে। অবশেষে যখন তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও. প্রাস্তিক 

বিক্রয়লন্ক আয় পরস্পরের সমান হয়, তখন তাহার মুনাফার 
পরিমাণ হয় সর্বাধিক । ইহার পর মে আর উৎপাদন বৃদ্ধি করিবে না, কারণ তাহা হইলে 
প্রান্তিক উৎপা্ন-ব্যয় প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় অপেক্ষা অধিক হইবে এবং ফলে প্রতি ; 
একক অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপাদনে লোকসান হইবে। 

বিষয়টিকে বুঝাইবার জন্য পার্বতী পৃষ্ঠায় রেখাচিত্রটি অংকন করা হইল । 
পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে 2.0 হইল গ্ ব্যয়-রেখা এবং 720 হইল প্রান্তিক 

ব্যপ্ব-রেখা। 1)1)042) হইল গড় বিক্রয়লৰ আয়-রেখা বা চাহিদাঁ-রেখা। একচেটিয়া 
কারবারীর দিক হুইতে 101) রেখা দ্বার! বুঝানো! হইতেছে ধে বিভিন্ন পরিমাপ ভ্রব্য 
বিক্রয় করিলে এককপিছু তাহার বিক্রয়লর্ধ আয় কত হয় এবং ক্রেতাদের দিক হইতে 
ইহা দ্বারা বুঝানো হইতেছে যে বিভিন্ন দীমে তাহারা কত পরিমাণ ত্রব্য ক্রম করিতে 
রাজী থাকে | গড় বিক্রয়লন্ধ আয়-রেখা বা চাহিদী-রেখা যে নিষ্নগার্মী তাহার কারণ 

১. এখানে উৎপাদন ক্রমহাসযান ব্যয়ের অধীন ধর চট্যাছে। 



একচেটিয়৷ কারযায়ের আওতায় দাম ২২৩ 

হইল একচেটিয়া কারবারী অধিক পরিমাণ ত্রব্য বিক্রয় করিতে চাহিলে তাঁহাকে দাম 

কমাইতে হয়। অন্থভূমিক অক্ষে ৬০-এর পার্থ দিয়। ঘে 11 রেখাটি নিচে নামিয়। 

গিয়াছে উহ! হুইল প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ আয়-রেখা। উহ! ছারা বুঝানো হইতেছে যে 

অতিরিক্ত একক ভ্রব্য বিক্রয়ের ফলে কত অতিরিক্ত বিক্রয়লন্ধ আয় হয়। প্রান্তিক 

বিঞ্ুয়ন্ধা আত্র-রেখাটি গভ £॥ 

বিক্রয় আয়-রেখার নিম্নে ১ 

রহিয়াছে। কারণ, আমবা ৯ 
দেখিয়াছি যে গড বিক্রয়ল্ক | 
আয যখন কমিতে থাকে তখন ০৬ 
প্রান্তিক বিক্রয়লনধ আয় গড [৮৫ 

বিক্রয়লৰ। আয় হইতে কম হয়। 

খ্ 

৯ 

পুর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় কিন্ত 
বিক্রেতাবিশেষের গভ বিক্রয়লব 

বিক্রেতাবিশেষকে অধিক বিক্রয়ের ভিন রেখা (818) 
জন্য দাম কমাইতে হয় ন।, সে 
বাজার-দামে কমবেশী যত ইচ্ছা বিক্রয় করিতে পারে এবং পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় 
বিক্রেতাবিশেষের গভ বিক্রয়লন্ধ আয় সমান থাকে বলির। তাহার প্রান্তিক বিক্রয়লক্ক 
আয গড বিক্রযলব্ধ আষের সমান হয়। স্থতরাং তাহার গভ বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখ! ও 

প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ আয়-রেখ৷ এক এবং অভিন্ন হয় । 
এখন আমর। জানি যে বিক্রেতা ব। উৎপার্দকের লক্ষ্য হইল যথাসম্ভব সর্বাধিক 

মুনাফা! করা এবং যে-পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিয়া বিক্রয় করিলে তাহার প্রাস্তিক 
উৎপা্ন-ব্যয় ও প্রান্তিক বিক্রয়ল্ধ আয় সমান সমান হুইয়। দাড়ায় সেই পরিমাণ ত্রব্য 
উৎপাদন ও বিক্রয় করিলেই তাহার মুনাফ। সর্বাধিক হইবে । উপরের রেখাচিজ্রে 
দেখ! যাইতেছে যে, যখন উৎপন্নের পরিমাপ হইল 00 (৪৭ একক ) তখন প্রাস্তিক 
উৎপাদন ব্যয়-রেখা 140. প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ আয়-রেখ। 147-কে 14 বিস্দুতে ছেদ 
করিয়াছে-_অর্থাৎ 44 বিন্দুতে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় এবং প্রাস্তিক বিক্রমলব্ধ আয় 
সমান- সমান হইয়] দীভাইয়াছে। স্থতরাং এরচেটিয়। কারবারীর উতৎগন্ধের সর্বাপেক্ষা 
লাভজনক পরিমাণ হইল 003 (৪০ একক দ্রব্য )। এখন 00 পরিমাণ দ্রব্য উৎপান 

_ করিয়! বিক্রয় করিলে গড় আয় ব৷ প্রতি এককের দাম হয় 25 
৮৪ ব্যাখা (৭ টাক1)। .স্থতরাঁং 5 (৭ টাকা) হইল একচেটিয়া 

কারবারীর পক্ষে সর্বাপেক্ষা লাভজনক দাম। একচোটিস! মুনাফা 
কতটা হইতেছে তাহা গড় মোট ব্যয়-রেখার দিকে লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে! প্রত্তি_ 
এককের দাম যখন 05+€* টাকা) তখন প্রতি: এফবের 'উৎ্পাদন-যাক়া-ব। গড় 



২২৪ অর্থবিষ্ভার ভূমিকা 

উৎপাদন-ব্যয় হইল 1২ (৬*** টাকা) এবং এককপিছু একচেটিয়া মুনাফার 
(12001015015 .::0965) পরিমাণ হইল 1২5 (৭০০ টাকা- ৬০০ 2 ১০০ 

টাকা ) এবং মোট একচেটিয়ম মুনাফার পরিমাণের পরিমাপ করিতেছে 7২571, আয়ত- 
ক্ষেত্রটি (১০০ টাক1৮ ৪০ একক ব্্ব্য _-৪০ টাকা )। অন্যভাবে বল! যায়, একচেটিয়। 
কারবারীর মোট বিক্রয়লন্ধ আয়ের পরিমাপ হইল (2570 আয়তক্ষেত্র (৭ টাকা ১ ৪০ 
একক ভ্রব্য-২৮ টাকা) এবং মোট উৎপাদন-ব্যয়ের পরিমাপ হুইল 0770 
আয়তক্ষেত্র (৬'০* টাক1১৪০ একক দ্রব্য-২৪০ টাকা )। সতরাং মোট একচেটিয়া 
মুনাফা হইল £5০1, আয়তক্ষেত্র (৪০ টাকা)। উৎপাদন ৪* একক অপেক্ষা অধিক 
করিলে মুনাফার পরিমাণ ৪০ টাকা অপেক্ষা কম হইবে এবং কম করিলে ৪* টাকাতে 
পৌছিবে না। অতএব, একচেটিয়া কারবারী ৪০ একক দ্রব্যই উৎপার্দন করিয়া 
যোগান দিবে। 

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া! কারবারের মধ্যে পার্থক্য 
(101601215069 12০21) 1১620 (00101950610 8100 70018019015 ) : 

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়! কারবারের পর্যালোচনার পর এখন উহাদের মধ্যে 
পার্থক্যের সংক্ষিপ্তসার দেওয়া যাইতে পারে: (ক) একচেটিয়া কারবারীকে বেশী 

বিক্রয় করিতে হইলে দাম কমাইতে হয়। এইরূপ কারবারে 
সি গড় ও প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ আয়-রেখা! উভয়ই নিয়গামী হয় এবং 

প্রাস্তিক বিক্রয়লন্ধ আয়-রেখাটি গড় বিক্রয়লন্ধ আয়-রেখার নিচে 
থাকে। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে কিন্তু উভয় রেখা এক ও অভিন্ন হয় এবং 
সরল ও অনুভূমিক রূপ ধারণ করে । 

(খ) ২২৩ পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে গড় মোট ব্যয়-রেখার দিকে একটু লক্ষ্য করিলে দেখা 
যাইবে যে উৎপাদনের গড় ব্যয়ের ন্যনতম স্তরে আসিবার পূর্বেই একচেটিয়! কারবারীর 
ভারসাম্য অবস্থ। কষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ, দৃষ্টান্তে 2.0 রেখার 4২ বিন্দুতে উৎপাদন 

হইল একচেটিয়া কারবারীর সর্বাপেক্ষা লাভজনক উৎপাদন। কিন্তু উৎপাদন যদি 
আরও বৃদ্ধি কর! হইত তাহা হইলে এককপ্রতি ত্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় বা গড় ব্যয় 

আরও কমিয়! যাইতে থাকিত এবং 1৫ বিন্দুতে আসিয়া ন্যুনতম 
ও হইয়া ঈীড়াইত। একচেটিয়া কারবারী ইহা করিল ন! কেন? 
উৎপাদন-ব্যয়ের উৎপাদনবৃদ্ধি না করিবার কারণ হইল, উৎপাদনবৃদ্ধির ফলে 

অবস্থাতেই ভারসাম্য একচেটিয়! কারবারীর এককপ্রতি ব্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় কমিয়া 
সানি যাইত বটে কিন্তু সংগে সংগে দ্রব্যের দামও এপ হ্রাস পাইত 

যে প্রান্তিক বিক্রয়লন্ আয় অপেক্ষা প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় অধিক হইত। স্থতরাং 

ক্রমত্বাসমান উৎপাদন-ব্যয় থাকার অবস্থাতেই একচেটিয়া! কারবারী ভারসামা অবস্থায় 

পৌছিয়াছে।১ 

১. নু[নতষ ব্যয়ের অবস্থাতেও একচেটিয় কারবারে ভারসাম্য আসিতে পারে । 



একচেটিয়া! কারবারের আওতায় দাম ২২৫ 

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় কিন্তু এরূপ ঘটে না। কারণ, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় 
প্রতিষ্ঠান বাজার-দামে কমবেশী যত খুশি বিক্রয় করিতে পারে বলিয়। উৎপাদন-ব্ায় 
চারা কমিতে থাকিলে প্রতিষ্ঠান ক্রমাগত উৎপাদন বাড়াইয়৷ অধিক 

কিন্ত একপ ঘটে না মুনাফা করিবার চেষ্টা করে। পূর্বেই (২১৩-১৪ পৃষ্ঠা ) উল্লেখ 
করা হইয়াছে যে অধিক সময় ধরিয়া উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের এই 

ক্রমহ্াসমান উৎপাদন-ব্যয় চলিতে থাকিলে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিত] ভাঙিয়া গিয়। 
অপূর্ণাংগ প্রতিষে|গিত| বা একচেটিয়। কারবার দেখা দেয়। 

(গ) সাধারণত একচেটিয়া কারবারীর দ্রব্যের দাম প্রতি একক দ্রব্যের উৎপাদন- 
ব্যয় বা গড় উতপার্দন-ব্যর অপেক্ষা অধিক হয়। সুতরাং একচেটিয়। কারবারে 

5। একচেটিয়া কারবাবী দীর্ঘকালীন অবস্থার উপাদকের পক্ষে অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করা 
অতিরিক্ত মুনাফ! লাভ সম্ভব। পূর্ণাংগ প্রতিষে।গিতায় দীর্ঘকালীন অবস্থার উতপাদন- 
করিতে পারে যাহা প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিক মুনাফার অধিক মুনাফা! করিতে সমর্থ হয় 
ভিন না, কারণ প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাভাবিক মুনাফার অতিরিক্ত মুনাফা 

হইতে থাকিলে নৃতন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান শিল্পে আসিয়। প্রবেশ 
করে এবং ইহাদের প্রতিযোগিতার চাপে কোন প্রতিষ্ঠানেরই আর অতিরিক্ত মূনাফ। 
করিবার সুযোগ থাকে না। 

(ঘ) একচেটিয়| কারবারে গড় বিক্রয়ল আর বা দাম (1২ ০7 ৮11০০) প্রান্তিক 
৪। এইছুই প্রকার বিক্রয়ল্ধ আয় (40) অপেক্ষা অধিক হয় বলিয়] উহ। প্রাস্তিক 
ই উৎপার্দন-ব্যয়েরও অধিক হয়। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় উহারা 

| সকলেই পরস্পরের সমান হয় । পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় দীর্ঘকালীন 
অবস্থায় প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য হয় খন-_ 

প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়- প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আমন _ গড় বিক্রয়লন্ধ আয় বা দাম- 
গড় উতপান-ব্যয় (110- 1417 28. ৮ [00০5-.0) 3 কি একচেটিয়। 
কারবারে ভারসাম্যের অর্ত হইল মাত্র প্রত্তিক উতৎপাদন-ব্যয় _ প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ আয় 
(810-411)। 

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিত। এবং একচেটিয্না কারবারের দীম ও উৎপন্ন 
(0102 8100 06006 01501 7১০760০6 000759106166100 2... 702019015 ) : 

একচেটিয়া কারবারের তুলনায় পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় সাধারণত দাম কম এবং 
উৎপন্নের পরিমাণ অধিক হইয় থাকে । পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠানগুলি সেই 
পর্যস্ত উৎপাদন বাড়াইয় চলে যে-পর্যস্ত না প্রান্তিক উতৎ্পাদন-বায় দামের সমান হয় । 
কিন্তু একচেটিয়া! কারবারে উৎপাদক উৎপাদনের পরিমাণ ব] দাম এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ 
করে যে দাম প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা অধিক থাকে । এখন যদি আমর] ধরিয়। 

লই যে দ্রব্যের চাহিদ। ও প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের অবস্থা একচেটিয়। কারবার এবং 
পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় অভিন্ন তাহা হইলে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার তুলনায় একচেটিয়। 
কারবারে দাম অধিক এবং উৎপাদনের পরিমাণ কম হইবে। কারণ, পূর্ণাংগ 
১৫ 00100. ] 



২২৬ অর্থবিগ্ভার ভূমিকা 

গ্রতিযোগিতায় উৎপাদক যে-পর্যস্ত ন] প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যশ্ব দামের সমান হইতেছে 
সে-পর্যস্ত উৎপাদনের পরিমাণ বুদ্ধি করিয়া চলে এবং ফলে ভারসাম্য অবস্থায় দাম 

প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয়, অধিক হইতে পারে ন।। কিন্তু 
একচেটিয়া কাগবারে একচেটিয়া ধার বারের ভারসাম্য অবস্থার দাম প্রান্তিক উৎপাদন- 
সর্বাবস্থায় উৎপাদন 
পপ ও দাম অধিক ব্যয় অপেক্ষা অধিক হয়। তবে ফেক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারী 
নহে উৎপাদনের উপাদানসমূহকে কম দাম দেয়, উৎপাদনে উন্নততর 

কলাকৌশল প্রয়োগ করে এবং বৃহ্দায়তনের ব্যয়সংক্ষেপের 
অধিকতর স্থযোগস্থবিধা ভোগ করে সেক্ষেত্রে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার তুলনায় হয়ত 
একচেটিয়৷ কারবারীর উৎপাদনের পরিমাণ অধিক এবং দামও কম হইতে পারে। 

লিভেদম্মলক্ এনকছেটিস্া কা্পলান্ল (101501017017960 

[101100015 ) : অনেক সময় একচেটিয়া কারবারী একই দ্রব্য বিভিন্ন ক্রেতার 
নিকট পৃথক পুথক দামে বিক্রয় করিয়া থাকে। একচেটিয়া 

৬ কারবারী যখন এরূপ করে তখন ইহাকে বলা হয় বিভেদযূলক 
একচেটিয়া! কারবার বা দাম পুথকীকরণ (1015011701781078 

14020001501: 100106 1015010001000101) ) 1১ পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে 

এপ দাম পৃথকীকরণ সম্ভব হয় না, কারণ বহু বিক্রেতার মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকায় 
কোন বিক্রেতা কোন ক্রেতার নিকট হইতে বাজার-দামের অধিক দাম আদায় করিতে 

পারে না। 

তিন প্রকারের দাম পৃথকীকরণ : একচেটিয়া কারবারীর এই দাম 
পৃথকীকরণকে তিন শ্রেণীতে ভাগ কর] যায় : ব্যক্তিগত দাম পৃথকীকরণ (17927907081 

015010110170800 ), স্থানগত দা পরথকীকরণ (10081 15010217800 ) এবং 

ব্যবহারগত দাম পথকীকরণ ( 89০ 01500100177901012 ) | 
(১) ব্যক্তিগত দাম পৃথকীকরণের বেলায় একই দ্রব্য ব1 সেবাযূলক কার্যের 

€ 5615105 ) জন্য বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে বিভিন্ন দাম আদায় করা হয়। যেমন, 

কোন চিকিৎসক ধনীদের নিকট হইতে বেশী “ফী” এবং দরিদ্রদের নিকট হইতে কম 
“ফী” চাহিতে পারেন। (২) যখন একস্থান ও অপর স্থানের মধ্যে একই জিনিসের 
দামের পার্থক্য কর] হয় তখন তাহাকে স্থানগত দাম পৃথকীকরণ বল] হয়। যেমন, 
বড় বড় যে-সকল দোকানে অভিজাতশ্রেণী জিনিসপত্র ক্রয় করে সেখানে দাম অপেক্ষাকৃত 

অধিক হয় অথচ সেই সকল ভ্রব্যই সাধারণ দোকানে অপেক্ষাকৃত স্বল্প দামে পাওয়া 
যায়। আবার একচেটিয়া কারবারী দেশের বাজারে দামের তুলনায় বিদেশের বাজারে 
স্বল্প দামে দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে। (৩) যখন বিভিন্ন ব্যবহারের জন্য একই 
জিনিসের পৃথক পৃথক দাম আদায় কর! হয় তখন তাহাকে ব্যবহারগত দাম পৃথকীকরণ 

১, *ত5 5৮০01 86111076 0009 582006 8:01019, 10:005050 01009: 5 817819 0০0208:01, &% 
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বলা হয় । যেমন, বিছ্যুং সরববাহ “কাণ্পানী নিছ্বাৎ সরবরাহের জন্য কারখানার নিকট 
হইতে স্বল্প দাম কিপ্ঠ গতস্থের নিকট হ₹তে বেশী দাম আধাএ ল্ব। 

দাম পৃথকীকরণ কোন্ অবহ্থায় সম্ভব হয়? এখন দেখা ষাউক, কোন্ 
অবস্থায় দাম পৃথকীকরণ সম্ভব হয়। পূর্বেই বন! হঠয়াঁে যে পৃণাশ প্রতিযোগিতা 
থাকিলে দাম পুথকীকরণ সম্ভব হয় না, কারণ কোন বিক্রেতা বাজার-দামের অধিক 
রঃ দীম চাহিলে ক্রেতারা অন্য বিক্রেতার নিকট চলিয়। যাইবে । 

পাবি ঈদ না স্থতরাং পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার অভাব-_অর্থাৎ প্রতিযোগিতার 
| অপূর্ণাংগতা থাকিলে তবেই দাম পৃথকীকরণের প্রশ্ন উঠিতে পারে । 

কিন্তু অপূর্ণাংগ বাজার বা একচেটিয়া কারবার থাকিলে যে দাম পৃথকীকরণ সম্ভব 
হইবে তাহা মনে করা ভুল। ধাম পথকীকরণকে সম্ভব করিতে হইলে অন্তত একটি 
সর্ত পুরিত হওয়া প্রয়োজন । সর্তাট হইল, দ্রব্যটি পুনধিক্রয় (76991) করিবার 
কোন স্থযোগ থাকিবে ন|।১ যদি ত্রব্যটি পুনধিক্রয়করণের স্থযোগ থাকে তাহা হইলে 
যে-বাজারে দ্রব্য স্বল্প দামে বিক্রয় হয় সেখান হইতে দ্রব্য ক্রয় করিয়া! লোকে যে-বাজারে 
দ্রব্যটির দাম অধিক সেখানে বিক্রয় করিয়া মুনাফ1! লাভ করিবার প্রচেষ্টা করিবে। 
ফলে একচেটিয়। কারবারীর দাম পৃথকীকরণের নীতি বার্থ হইয়া যাইবে । 

একটি উদ্দাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে বুঝানো যাইতে পারে । ধর! যাউক কোন 
একচেটিয়া কারবারী একই দ্রব্য রামের নিকট ৫ টাঁকায় বিক্রয় করে এবং শ্যামের 
নিকট ১০ টাকায় বিক্রয় করে। এখন যদি দ্রব্যটটির পুনবিক্রয়ের স্থবিধা থাকে তাহা 
হইলে রাম একচেটিয়া কারবারীর নিকট হইতে ৫ টাক। দামে দ্রব্যটি ক্রয় করিয়া 
শ্যামের নিকট ৫ টাকার উধ্র্বে এবং ১০ টাকার নিচে যে-কোন দামে বিক্রয় করিয়। 
লাভ করিতে থাঁকিবে। ইহার ফলে একচেটিয়া কারবারী দেঁখিবে যে, সে ১* টাকা 

* দামে শ্টামের নিকট কিছুই বিক্রয় করিতে পারিতেছে না এবং বাধ্য হইয়া উভয়ের 
নিকট একই দামে বিক্রয় করিবে । সুতরাং দাম পৃথকীকরণ তখনই সম্ভব হয় যখন 

: দ্রব্যটি স্বক্প দামের বাঁজার হইতে অধিক দামের বাজারে আনিয়া! বিক্রয় করা সম্ভব 
নহে। অন্যভাবে বল! যায়, বিভিন্ন কারণের জন্য যর্দি বিভিন্ন বাজার ব! ক্রেতাদের 
মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত এবং একচেটিয়া কারবারীর ব্রব্য পুনধিক্রীত হওয়া সম্ভব 

না হয় তবেই একচেটিয়া! কারবারী দাম পৃথকীকরণ করিতে সমর্থ হইবে। 
প্রথমত, ঘখন এক বাজারের ক্রেতার! অন্য বাজারে দ্রব্যটি যে স্বশ্প দামে বিক্রয় 

হইতেছে তাহ! জ্ঞাত থাকে না তখন একচেটিয়! কারবারী ছুই বাজারে ছুই রকম দাম 
আদায় করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, অনেক সময় একই ত্রব্যকে পৃথকীকৃত প্রতিপন্ন 
করিয়া! ক্রেতাদের নিকট হইতে বিভিন্ন দাম আদায় কর] হয়। তৃতীয়ত, দামের পার্থক্য 
ষর্দি অতি সামান্ত হয় তাহা হইলে ক্রেতার্দের মধ্যে বিশেষ প্রতিক্রিয়। দেখ। দেয় ন। 
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চতুর্থত, প্রত্যক্ষ সেবামূলক ভ্রব্যার্দির ক্ষেত্রে (৫1:20 927:51০65 ) দাম পৃথকীকরণ 

সম্ভব হইতে পারে। যেমন, ভাক্তার ধনীদের নিকট হইতে অধিক ফী ও গরীবদের 
কোন্ কোন্ অবস্থায় নিকট হইতে কম ফী আদীয় করিতে পারেন। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট 
পুনবিক্রয়েব হযোগ সেবামূলক কার্বের পুনবিক্রয়ের প্রশ্নই থাকে না । পঞ্চমত, যখন ছুই 
8 বাজারের মধ্যে দূরত্ব থাকে তখন ছুই বাঙ্গারে ভ্রব্যটি বিভিন্ন দামে 
বিক্রয় হইতে পারে। যেমন, এক বাজারে হয়ত প্রব্যাটর দাম ৪ টাকা অন্য বাজার 
উহার দাম ৩ টাকা। এক্ষেত্রে প্রতিটি মাল বহনের শাড! ১ টাকার কম না হইলে 
দ্বিতীয় বাজার হইতে প্রথম বাঞজারে মাল পুনবিক্রয় করিয়া কোন লাভ কর] যায় ন|। 
স্তরাং পুনধিক্রয়ের সম্ভাবনা থাকে না। ইহা ছাড়1 আমদানি-শুক্ক থাকিলেও দেশী ও 
বিদেশী বাজারের মধ্যে দামের পার্থক্য কর! সম্ভব হয়। আইনের ঘারাও দাম পৃথকীকরণ 
সম্ভব করা যাইতে পারে__-যেমন, আলোর জন্য গৃহস্থের নিকট হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহের 
জন্য অধিক দাম এবং উৎপাদ্দন-প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে কম দাম আদায় করা হয়। 

দ্রাম পৃথকীকরণ কোন্ অবস্থায় লাভজনক? এতক্ষণ দেখা গেল, 
কোন্ কোন্ অবস্থায় দাম পুথকীকরণ করা সম্ভব । এখন প্রশ্ন, কোন্ অবস্থায় 

দাম পথকীকরণ একচেটিয়া কারবারীর পক্ষে লাভজনক? কারণ, একচেটিয়। 
কারবারীর লক্ষ্য মুনাফার অংককে যথাসম্ভব সর্বাধিক কর] বলিয়৷ দাম পৃথকীকরণের 
ঘবারা তাহার মুনাফা না বাড়িলে দাম পৃথকীকরণের কোন অর্থ ই হয় না। দাম 
পৃথকীকরণ তখনই লাভজনক হইবে যখন এক বাজারে ক্রেতাদের ভ্রব্যটির জন্য চাহিদার 
আতিশয্য অন্য বাজারের ক্রেতাদের চাহিদ(র আতিশধ্য হইতে পুথক। ইহার তাৎপর্য 
বুঝা কঠিন নগ। যখন একচেটিয়া কারবারী দেখে যে এক বাজারের ক্রেতাদের 
চাহিদার আতিশয্য অন্য বাজারের ক্রেতাদের চাহ্দার আতিশয্য হইতে অধিক তখন 
সে যেখানে চাহিদার আতিশয্য অধিক সেখানে অধিক দাম আদীয় করিবে, কারণ 
সেখানে ক্রেতার! দ্রব্যটির জন্য অধিক দাম দিতে প্রস্তত থাকে এবং দাম অধিক কর! 

হইলেও ইহার] ক্রয় বিশেষ হাস করে না। অপরদিকে যে-বাজারে ত্রব্যটির জন্য 
ক্রেতাদের চাহিদার আতিশয্য কম সেখানে একচেটিয়া কারবারী দাম অপেক্ষাকৃত কম 
রাখিবে। কারণ, এখানে দাম অধিক করা! হইলে বিক্রয় বিশেষভাবে কমিরা যাইবে: 
এবং দাম কম কর! হইলে বিক্রয় বিশেষভাবে সম্প্রসারিত হইবে। ইহা! হইতে সহজেই 
বুঝা! যায় যে, একচেটি:1 কারবারী ছুই বাজারে একই দামে ভ্রব্যটি বিক্রয় না৷ করিয়া 
যে-বাজারে চাঠ্দার আতিশয্য অপেক্ষাকৃত অধিক সে-বাজারে দাম অধিক এবং 
যে-বাজারে চাহিদার আতিশ্য অপেক্ষাকৃত কম সে-বাজারে দাম কম করিয়া অধিক 
লাভবান হইবে। বিষয়টিকে অন্তভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়। যখন ছুই বাজারে 
চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (2185001055 ০£ 0609210 ) পৃথক তখনই দাম 

পুথকীকরণ একচেটিয়া কারবারীর পক্ষে লাভজনক হয়।১ যে-বাজারে চাহিদার 
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স্থিতিস্বাপকতা কম সেই বাজারে একচেটিয়। কারবারী দাম অধিক করিবে, কারণ দাম 

অধিক কর! হইলেও বিক্রয় বিশেষভাবে কমিবে না। অপরদিকে যে-বাজারে চাহিদার 
ই বাজারে চাহিদার  স্থিতিস্থাপকতা৷ বেশী সেখানে একচেটিয়া কারবারী দাম কম 
স্বিতস্থাপকতা পৃথক করিবে, কারণ এখানে দাম অধিক কর] হইলে বিক্রয় বিশেষভাবে 
৬ কমিয়া যাইবে এবং দাম কম করা হইলে অধিক বিক্রয় হইবে ও 
রা করণ লাভজনক লাভ বেনী হইবে। কিন্ত উভর বাঙ্জারে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা 

(অর্থাৎ ক্রেতাদের চাহিদার আতিশয্য ) যর্দি এক হয় তাহ! 
হইলে একচেটিয়া কারবারীর পক্ষে ছুঈ বাজারে দাম পৃথক করা৷ লাভজনক হইবে না, 
কারণ ইহার ফলে এক বাজারে যাহা লাভ হইবে অন্য বাজারে তাহা লোকমান 

: হুইয়া যাইবে । স্থতরাং চাহিদার স্থিতিস্বাপকত! ছুই বাজারে পৃথক ন! হইলে দাম 
পৃথকীকরণ লাভজনক হয় না। পরিশেষে বল! যায়, বাজার দুইটিকে পুথক রাখিতে 
যদ্দি বিরাট ব্যয় হয় তাহা হইলেও দাম পুথকীকরণ লাভদ্দনক হইবে না । 

পৃথকীরৃত একচেটিয়। কারবারের ভারসাম্য (75001170200 81006 

9০ 1013027710965706 701,010] ): উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে দেখা 

গেল যে যখন বিভিন্ন বাজারে পথক দাম ধার্ধ কর! সম্ভব এনং যখন এঁ সকল বাজারে 
ক্রেতাদের চাহিদার স্থিতিস্তাপকতাও বিভিন্ন তখন প্রত্যেক বাজারে পৃথক পৃথক দাম 

ধার্য করা হইলে একচেটিয়া কারবারীর মুনাফা বাড়িয়া যায়। 
সরি এই অবস্থায় দুইটি সর্ত পুরণ হইলে তবেই একচেটিয়া! কারবারীর 

মুনাফার ছুইটি সর্ভঃ মুনা! সর্বাধিক হঈয়া দীড়াইবে : (ক) বিভিন্ন বাজারে প্রান্তিক 
বিক্রয়লধ আয় (717) সমান সমান হইতে হইবে, এবং 

(খ) প্রত্যেক বাজারে এই প্রাপ্তিক বিব্লয়লন্ধ আয় একচেটিয়া কারবারীর সমগ্র 
উৎপন্নের প্রাস্তিক (740) উতপাদন-ব্যয়ের সমান হইবে। 

সর্ত দুইটির কিছুটা আলোচনা করা৷ প্রয়োজন । ধরা যাউক, একচেটিয়! 
কারবারী ১নং ও ২নং বাজারে নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য ভাগাভাগি করিয়া]! একই দামে 
বিক্রয় করিতেছে । এখন যদ্দি দেখা যায় যে ১নং বাজারের প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ আয়ের 
পরিমাণ অপেক্ষা ২নং বাজারের প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ আয়ের পরিমাণ অধিক, তবে 
১নং বাজারে বিক্রয়ের পরিমাণ কমাইলে ও দাম বাড়াইলে এবং ২নং বাজারে বিক্রয়ের 

পরিমাণ বাড়াইলে ও দাম কমাইলে একচেটিয়া! কারবারীর অধিক 
নি লাভ হইবে । ধরা যাউক, ১নং বাজারে প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ 
সমান হইবে আয়ের পরিমাণ হইল ৮ টাকা । স্কৃতরাং এই বাজারে এক একক 

দ্রব্য কম বিক্রয় কর! হইলে উৎপা্দকের বিক্রয়লব্ধ আয়ের পরিমাণ 
৮ টাকা কমিয়া যাইবে । ২নং বাজারে প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় ১২ টাকা অর্থাৎ 
উহাতে আর এক একক অতিরিক্ত ব্রব্য বিক্রয় করা হইলে উহা। হইতে বিক্রয়লন্ধ আয় 
হইবে ১২ টাকা । এখন উৎপাদক যদি ১নং বাজারে দাম বাড়াইয়া এক একক ত্রব্য 
কম বিক্রয় করে এবং ২নং বাজারে দাম কমাইয়া এ একক জ্রব্য বিক্রয় করে তাহা 



২৩ৎ অর্থবিষ্ভার ভূমিকা 

হইলে নির্দিষ্ট পরিমাণ ভ্রব্যবিক্রয়ের মোট বিক্রয়লব্ধ আয়ের পরিমাণ (১২ টাঁকা- 
৮ টাকা- ) ৪ টাকা বধিত হইবে। অতএব, উৎপাদক ১নং বাজারে দামবৃদ্ধি ও 
বিক্রয়হাস এবং ২নং বাজারে বিক্রয়বৃদ্ধি ও দামহাস করিতে থাকিবে । এইভাবে 
যতক্ষণ-পর্যস্ত না ছুই বাজারে তাহার প্রান্তিক বিক্রয়লক্ধ আয় পরস্পরের সমান হইয়। 
্াড়ায় ততক্ষণ পর্যস্ত এক বাজার হইতে অন্য বাজারে ত্রব্য স্থানান্তরিত হইতে থাকিবে । 

এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে ছুই বাজারে প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ আয় সমান 
হইলেও ছুই বাজারে দাম কিন্তু পুথক-_যে-বাজারে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কম 
(এই উদ্দাহরণে ১নং বাজার) সে-বাজারে দাম অধিক হইবে এবং যে-বাজারে 
চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা৷ অপেক্ষাকৃত অধিক ( এই উদ্াহরণে ২নং বাজার ) সে-বাজারে 
দাম কম হইবে। 

পৃথকীকৃত একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্যের দ্বিতীয় সর্তটির তাৎপর্য বুঝা কঠিন 
নয়। সর্তটির পুনরুল্লেখ করা যাইতে পারে যে প্রত্যেক বাজারে- প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ 

আয় একচেটিয়া কারবারীর সমগ্র উতৎ্পন্নের প্রাস্তিক উৎপাদন- 
প্ানতিকােকলকা ব্যয়ের সমান হইবে । আমর! জানি প্রত্যেক উৎপাদক তাহার 
আয় একচেটিযা মুনাফাকে সর্বাধিক করিবার জন্য ততটাই উৎপন্ন করে যতটা 
কারবারীব উৎপাদন- করিলে প্রান্তিক উৎপাদন-বায় প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ আয়ের সমান 
বাযের সমান হইবে হয়। উপরি-উক্ত ছুই বাজারের দৃষ্টান্ত লইয়া আমরা বলিতে 
পারি যে, ভারসামা অবস্থা ১নং ও ২নং প্রত্যেক বাজারে প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ আয়ই 

একচেটিয়া কারবারীর বিক্রীত মোট উতৎপন্ধের প্রাস্তিক উৎপাদন- 
45955 ব্যয়ের সমান হয়। সুতরাং উক্ত উদাহরণ লইয়। পৃথকীকৃত 
একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্যের অবস্থা এইভাবে দেখাইতে পারা যায় £ 

১নং বাজারের প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় 
- ২নং বাজারের প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ আয় 
- মোট উতৎপন্লের প্রাস্তিক উৎপাদন-ব্যয় 

এই ভারসাম্য উৎপন্ের পরিমাণ (০7511160520 2:0101:26 ) স্থির করিবার জগ 

ছুই বাজারে প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ আয় সমান ধরিয়া! লইয়া! একচেটিয়া কারবারী হিসাব 
করিয়া দেখে ষে প্রত্যেক বাজারে বিক্রয়লৰ আয় এতট] হইলে কতটা পরিমাণ দ্রব্য 
বিক্রয় হয়। ইহা হইতে প্রাস্তিক বিক্রয়লন্ধ আয়ের বিভিন্ন স্তরে দুই বাজারের মিলিত 
বিক্রয়ের পরিমাণ কত হইবে তাহা বাহির কর] যায়। 

উদ্দাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা : একটি উদ্দাহরণ দিলেই বিষয়টি বুঝা যাইবে । 
ধরা যাউক, ছুই বাজারেই যখন প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ আয় ১৬ টাকা তখন ১নং বাজারে 
বিক্রয় হয় ১৬ একক দ্রব্য আর ২নং বাজারে বিক্রয় হয় ১২ একক ভ্রব্য। আবার 
যখন প্রত্যেক বাজারে প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ আয় ১৪ টাকা তখন ১নং বাজারে বিক্রয় 
হয় ১৭ একক ভ্রব্য আর ২নং বাজারে বিক্রয় হয় ১৩ একক ভ্রব্য। ইহা হইতে হিসাব 
করা ধায় যে যখন ছুই বাজারেই প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ আয় ১৬ টাক হইবে তখন ছুই 



একচেটিয়া কারবারের আওতায় দাম ২৩১ 

বাজারে মিলিয়! মোট বিক্রয়ের পরিমাণ দীড়াইবে ২৮ একক ভ্রব্য। আবার যখন ছুই 

বাজারের প্রাস্তিক বিক্রয়লন্ধ আয় হইল ১৪ টাকা তখন দুই বাজারের মোট বিক্রয়ের 

পরিমাণ হইবে ৩* একক দ্রব্য । এইভাবে ছুই বাজারের প্রাস্তিক বিক্রয়ল্ধ আয়ের 

বিভিন্ন স্তরে কত পরিমাণ মোট দ্রব্য বিক্রয় করা সম্ভব তাহা বাহির করার পর 
একচেটিরা কারবারীর সর্বাধিক লাভজনক উৎপন্ত্রের পরিমাণ নির্ধারণ করা সহজ | 

কারণ, মোট যতটা পরিমাণ ভ্রবা উৎপাদন করিয়। দুই বাঁজারে বিক্রয় করিলে প্রাস্তিক 

উৎপাদন-ব্যয় উভষ বাজারের প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের সমান হইবে ততটাই উৎপাদন 
করিলে তাহার মুনাফা সর্বাধিক হইবে । 

নিয়ের রেখাচিত্রটির সাহায্যে দাম পৃথকীকরণের নীতিকে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে : 

১ন" চিত্র ২নং চিত্র ৩নং চিত্র 

ধরা যাউক, উৎপাদক ছুই বাজাবে একচেটিয়] কারবারী এবং বাজার ছুইটিতে 
চাহিদার অবস্থা পৃথক এবং উহাদের মধ্যে পুনবিক্রয় (55815 ) হইতেছে না। 
ঢই বাজাবের চাহিদা ও উপরের ১নং রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে, প্রথম বাজারে চাহিদা! বা 
প্রান্তিক বিক্রযলন্ধ বিক্রয় রেখা (16708150. ০: 38169 ০:৬০ ) হইল 101)1 এবং 

8115 প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ আয়-রেখা হইল 741২8 ; ২নং রেখাচিত্রে 
ঘিতীয় বাজারে চাহিদা! বা বিক্রয় রেখা হইল 10518 এবং প্রান্তিক বিক্রয়লনধ 
আয়-রেখা হইল 1419। এখন প্রশ্ন, কোন্ বাঁজারে কি দামে কত কত পরিমাণ 
ব্য বিক্রয় করিলে একচেটিয়া কারবারীর মুনাফ! সর্বাধিক হইবে? 

ছুই বাজার মিলিয়। মোট কতটা পরিমাণ উৎপন্ন করিলে তাহার মুনাফ। সর্বাধিক 
হয় তাহা একচেটিয়া কারবারীকে স্থির করিতে হইবে । আমর! জানি যে যতটা 
চলা উৎপাঁন করিলে প্রাস্তিক উৎপাদদন-ব্যয় এবং প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ 

উৎপাদন-ব্যায়ের করিলেই উৎপাদকের মুনাফা সর্বাধিক হয়। উপরের ওনং 
ভা রেখাচিত্র 710 রেখাটি হইল একচেটিয়া কারবারীর প্রান্তিক 

উৎপাদন ব্যয়-রেখা (17521817781 ০096 ০1০) ; আর ০4178 

রেখাটি হইল ছুই বাজারের সশ্মিলিত প্রান্তিক বিক্রয়ল্ষ আয়-রেখা ( ০070151720 0: 
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86£:5£266 10091517281 12%21006 ০01০ ) | এই রেখাটি প্রথম বাজারের প্রান্তিক 

বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা! 7417 এবং দ্বিতীয় বাজারের প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ আয়-রেখা 
1142 পাশাপাশি যোগ করিয়। পাওয়। গিয়াছে । এই সম্মিলিত প্রাস্তিক বিক্রয়লবধ 
আয়-রেখা 21413 হইতে বুঝা! যার যে ছুই বাজারে প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ আয় পরস্পরের 
সমান হইলে বিঠিন্ন প্রান্তিক আয়ের স্তরে দুই বাজারে কত কত বিক্রয় কর সম্ভব হয়। 
যেমন, যখন ছুই বাজারেই প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ আয়ের পরিমাণ হইল 0313 তখন প্রথম 
বাজারে বিক্রয়ের পরিমাণ 0805 ও দ্বিতীয় বাজারে বিক্রয়ের পরিমাণ হইল 0202 
এবং ছুই বাজারে বিক্র়ের পরিমাণ যোগ করিঘ়্া মোট বিক্রয়ের পরিমাণ ড়াইবে 
৩ওনং রেখাচিত্রের 0303 (0509 40502) পরিমাণ । ৩নং রেখাচিত্র হইতে 
দেখা যায় একচেটিয়! কারবারীর প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়-রেখা 240 উভয় বাজারের 
সম্মিলিত প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা! 0711-কে 4২ বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। 
স্বতরাং যখন একচেটিয়! কারবারী মোট 08058 পরিমাণ উত্পাদন করিবে তখন তাহার 
মুনাফ] হইবে সর্বাধিক | 

এখন এই মোট পরিমাণকে ছুই বাজারে এমনভাবে ভাগ করিয়া বিক্রয় করিতে 
হইবে যেন প্রথম এবং দ্বিতী্ন বাজারের প্রান্তিক বিক্য়লন্ধ আয় প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় 
ছুই বাজারের মধ্যে. 084-এর সমান হয়। একচেটিয়া কারবারী প্রথম বাজারে 
মোট উৎপন্নকে 0705 পরিমাণ বিক্রয় করিলে এবং দ্বিতীয় বাজারে 08002 

কিভাবে ভাগ করা হয় পরিমাণ বিক্রয় করিলে উভয় বাঙ্গারের প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ আয় 
প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় 021২-এর সমান হয়। প্রথম বাজারে 0105 পরিমাণ বিক্রয় 
কর! হইলে প্রতি এককের বাজার-দাম হইবে 0742» এবং দ্বিতীয় বাজারে 0202 
ছুই বাজারের পরিমাণ বিক্রয় করা হইলে বাজার-দাম হইবে 0211 এখানে 
দাম বিভিন্ন দেখ! যাইতেছে, প্রথম বাজারের দাম দ্বিতীয় বাজারের তুলনায় 
অধিক। ইহার কারণ হইল প্রথম বাজারে চাহিদার যুল্যগত স্থিতিস্থাপকতা ( 0105 
€185০165 ) দ্বিতীয় বাজারের চাহিদার মূল্যগত স্থিতিস্থাপকতার তুলনায় কম । 

দাম পৃথকীকরণ সমাজের দিক হইতে কাম্য কিনা? (73 7306 
[0150181001170816500 73210660891 60 ১০৫৫০ ?): কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে দাম 

ৰ প্থকীকরণ কাম্য বলিয়। বিবেচিত হইতে পারে । অনেক ক্ষেত্রে 
নবোস কেরে দাম পৃথকীকরণ না করা হইলে ভ্রব্যটি মাত্র উৎপারদিতই হইতে পারে 

না।১ যেমন, এমন হইতে পারে যে ত্রব্যটির দাম খুব বেশী করা 
হইলে বিক্রয় কম হয় এবং উৎপাদকের উৎপাদন-ব্যয়ই সংকুলান হয় না। অপরপক্ষে 
দাম কম কর! হইলে হয়ত বিক্রয় বাড়িতে পারে কিন্তু অত স্বল্প দামেও উৎপাদকের 
পোষায় না। এই অবস্থায় এক দাম ধার্য করিলে দ্রব্যটির উৎপাদ্দনই হইবে না। 
দাম পথকীকরণ কর! হইলে উৎপাদক একশ্রেণীর ক্রেতার নিকট হইতে অধিক দাম 
অপর একশ্রেণীর ক্রেতার নিকট হইতে কম দাম আদায় করিতে পারে এবং তখন 

১, 0080, 80010800, 2 21601607808 ৫] 17810610606 0 01110665680% 
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উৎপাদন লাভজনক হ্ইয়। দাড়ায় । যেমন, রেলপথ বিভিন্ন শ্রেণীর যাত্রী ও বিভিন্ন 
প্রকারের দ্রব্যের ভাড়ার মধ্যে তারতম্য করিয়। লাভ করিতে পারে। তারতম্যের 
ব্যবস্থা না থাকিলে হয়ত রেলপথ পরিচালন! লোকসানজনক ব্যবসায়ে পরিণত হইত। 

যখন বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে দাম পৃথক কর! হয় তখন যাহার্দের নিকট হইতে অধিক 
দাম আদায় করা হয় তাহাদের স্বতই অন্থবিধ। হয় এবং যাহাদের নিকট হইতে কম 
দাম আদায় কর] হয় তাহাদের স্থৃবিধা হয়। এখন ষদি ধনিক শ্রেণীর নিকট হইতে 
অধিক এবং দ্রিপ্রের নিকট হইতে কম দাম আদাম় করা হয় তাহা হইলে এ প্রকার 
দাম পৃথকীকরণকে সমাজের দ্দিক হইতে কাম্য বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে । অপর- 
দিকে আবার যর্দি বিদেশী বাজারে কম দামে বিক্রয় করিবার জন্য দেশী বাজারে 
অত্যধিক দাম আদায় কর। হয় তাঁভ। হইলে দেশীয় ক্রেতাদের স্বার্থ স্বতই ক্ষুগ্ন হয়। 

আর একভাবেও দাম পৃথকীকরণের স্থবিধা দেখ। দিতে পারে । দাম পৃথকী- 
করণের ফলে হয়ত অধিক পরিমাণে বক্র হইতে পরে । এখন উতপাদনবৃদ্ধির ফুলে 

যদি ক্রমস্থাসমান ব্যয় দেখ! দের তাহা হইলে হয়ত একচেটিয়া! কারবারী ত্রব্যটির দাম 
কমাইতে পারে। 

একজেটিজ| কালার! ীঙ্গমাল্জততা ( [10010560026 

70৬76] 06 & 74000001156) : অনেক সময়ই একচেটিয়। কারবারী যতটা দাম 

বৃদ্ধি করিতে সমর্থ কার্যত তাহা! করে না। একাধিক কারণের জন্যই সে দাম কতকটা 
কম রাখিতে বাধ্য হয়। প্রথমত, দাম খুব উচ্চ হইলে প্রতি্বন্দী কারবারী আসিয়া 
ব্যবসায় খুলিতে পাঁরে। দ্বিতীয়ত, দ্রব্যের দাম বেশী হইলে লোকে অন্য দ্রব্য ক্রয় স্থরু 
করিতে পারে-_যেমন, বিদ্যুতের দাম অত্যধিক হইলে লোকে কেরোসিন তৈলের 
দ্বার আলে। জালাইতে পারে । তৃতীয়ত, দ্াম উচ্চ হইলে সরকার জনসাধারণের স্বার্থে 

একচেটিয়। কারবারে হস্তক্ষেপ করিতে পারে। চতুর্থত, একচেটিয়া কারবারী দাম উচ্ 
করিতে চাহিলে জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভ ও বিরুদ্ধ আন্দে'লন দেখা দিতে পারে-__ 
যেমন, কলিকাতায় ট্রামভাড়] বৃদ্ধির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখ! দিয়াছিল। 

হনহক্ষিপ্তসান্র 
অন্যান্য সকল ব্যবসায়ীব সায় একচেটিয। কাববারীরও লক্ষ হইল মুনাফাকে সর্বাধিক করিয়া তোলা! । 

তবে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রের স্তায় একচেটিয়া! কাববারীকে দাম মানিয়! লইতে হয় না-সে যোগান নিয়ন্ত্রণ 
করিতে পারে। সে চাহিদা ও উৎপাদন-ব্যযের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এমনভাবে যোগান নিয়ন্ত্রণ করে যেন 
তাহার মুনাফ। সর্বাধিক হয়। 

তাহার প্রান্তিক আয় প্রাস্তিক বায়ের সমান হইলেই তাহার পক্ষে সর্বাধিক মুনাফ! লাভ করা সম্ভব 
হয়। ক্ুতরাং যে-দামে যে-পরিমাণ দ্রব্য বিঞ্রুয় করিলে প্রান্তিক আয় ও বায় পরস্পরের সমান হয়, সে সেই 
পরিমাণ দ্রব্যই বিক্রয় করে। 

সর্বাধিক মুনাফা লাভ করিবার জন্য একচেটিয়া কারবারী অনেক সময় দাম পৃথকীকরণের আশ্রয় লয়। 
ত্রব্যটির পুনরিক্লয়ের স্ুযোগ ন| থাকিলে তবেই ইহ সম্ভব হয় । 

দ্বাম পৃথকীকরণ অনেক সময় সমাজের দিক দিয়া কাম্য বিবেচিত হইতে পারে । 
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[ একচেটিয়া কারবারী ও প্রতিযোগী কারবারী উভয়েই নীট মুনাফাকে সর্বাধিক করিয়া তুলিতে চায়। 
কিভাবে তাহার এ লক্ষা সাধন করে দেখাও | ] (২১৮-১১, ২২৪-২৬ পৃষ্ঠা) 
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[ একচেটিয়া বাজারে দাম কিভাবে শির্ধারিত হয় ? একচেটিয়া বাজারের দাম সর্বদা কি প্রতিযোগিতা- 
মূলক বাজারের দাম অপেক্ষা বেশী হয়? ] (২১৮-২১ অথবা ২২১-১৪ এবং ২২৫-২৬ পৃষ্টা ) 

9. 1916 10051621019 11886 50 25070019015 70109 0£% ০0220000165 20056 708 17180)01 610%0. 
08 00100961610 1)108 2 10 90101 20997 00611109 (129 17790] 01097910068 17 609 
৫969177017)%61010 01 01)099 6৯০ 6109৪ ০£ 1)7109. 

[ একচেটিয়া কারবারের দ্রবোর দাম কি সর্বক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক দাম হইতে অধিক? তোমার 
উত্তরে এই দুই প্রকার দ্রব্যমূল্য নির্ধারণে মূল পার্থক্যগুলি সংক্ষেপে নির্দেশ কর] (২২৪-২৬ পৃষ্ঠা ) 

4. ও 01290 0101109011009 19 16 (6) 00991019 &100 (0) 10056201010 9 17803)01901156 
6০ 101506189 70:1096 0.1507:17771716101) ? 

[কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারীর পক্ষে দাম পৃথকীকরণ (ক) সম্ভব এবং (খ) লাভজনক 
হইতে পারে 7] (২২৭-২৯ পৃষ্ঠা) 

8. 9120. 1১০ 10008 18 08602101200 17)0শো- 2002)017015. 17866 00০ 00190161909 
80097 11101) & 10001)01001196 082 0179%700 917070776 001100৭ (02 01110170176 00৭692278 ? 

[ কিভাবে একচেটিয়া কারবারে দাম নির্ধারিত হয় দেখাও । কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারীর 
পক্ষে বিভিন্ন ক্রেতার নিকট হইতে তাহার দ্রবোর ন্ পৃথক পৃথক দাম ধায করা সম্ভব হয়? ] 

(২২১-২৪ এবং ২২৭-২৮ পৃষ্ঠা ) 
6. ০০] 207 000 00075617765 01709 00100161001 12001709017 8110. আ1912106 6০ 

21085170189 02006 907 01097860 %6 % 1050] ছা1)89 0110 062109)0. 102 369 ০01010906 ৮783 
87791959610 7 [6য01811) 101]. 

[যে অবস্থায় উৎপন্ন "দ্রব্যের চাহিদা! অস্থিতিস্থাপক, সেই অবস্থায় সর্বাধিক মুনাফা -সন্ধানী একচেটিয়া 
কারবারী উৎপাদনে প্রবৃত্ত হইবে কি? বিশদভাবে ব্যাখা! কর।] (২১৮-২০ পৃষ্টা) 

ণ. 006 91002610069 02 101500178800062700 01001801001, 

[ একচেটিয়া কারবারে দাম পুথকীকরণের উপর একটি টীকা রচনা কর |] (২২৬-২৯ পৃষ্ঠা ) 

অপুর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় দাম-নিধধারণ 
১৪) € চাইতে টাতাহাগাব ঞা0থ যা 

[খাবারে 100ণণণা0 ) 

কিছুদিন পূর্ব পর্বস্ত অর্থবিষ্যাবিদগণ পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া কারবারের 
ক্ষেত্রেই দাম-নির্ধারণ লইয়া আলোচনা করিতেন। কিন্তু পরে দেখা! গেল যে, পূর্ণাংগ 
প্রতিযোগিতা ও অবিমিশ্র একচেটিয়া কারবার-_বাম্তব জগতে উভয়ই বিশেষ বিরল 
এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার অস্তিত্বই বর্তমান। ফলে অপূর্ণাংগ 
প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে দাম-নির্ধারণ লইয়া আলোচনা স্থুর হইল। 

আলোচনার ফলে আবার দেখা গেল যে, অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে 
মৌলিক দাম-নির্ধারণতত্বের নির্দেশ কর! বিশেষ কঠিন, কারণ অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা 
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বলিতে পূর্ণীংগ প্রতিযোগিতা বা একচেটিয়া কারবারের মত বাজারের কোন 
হ্বনিদিষ্ট অবস্থা বুঝায় না বুঝায় বাজরেব বিভিন্ন প্রকার অবস্থা । অন্যভাবে 

বলিতে গেলে. পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া কারবার 
মপূরাপ হইল বাঙ্গারের দুই' প্রকার চুড়ান্ত অবস্থা, অপরদিকে উহাদের 
রি কোন মধ্যবরতী যে-কোন অবস্থাকেই অপূর্ণাগ প্রতিযোগিতা 
মুলত নাই বলিয়া বর্ণনা করা যায়। ফলে অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা 

একদিকে যেমন পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার প্রায় সমতুল্য হইতে 
পারে, অন্যদিকে তেমনি উহা! আবার একচেটিয়া কারবারেরও কাছাকাছি গিয়! 
পভিতে পারে।৯ ফলে বিভিন্ন ধরনের অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় দাম বিভিন্নভাবে 
নির্ধারিত হয়। 

অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, দ্রব্যের দাম কখনই এক 
হয় না। অবশ্ঠ পূর্ণাংগ অলিগোপলির ক্ষেত্রে দ্রব্য সমজাতীয় হয় বলিয়| দাম শেষ 
পর্যস্ত একই হইবার প্রবণতা দেখা যায । তবুও মোটামুটিভাবে বল] ঘাষ, মূলত ভ্রব্যের 
দামের বিভিন্নতাই অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতাকে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়। 
কারবার হইতে পৃথক করে। 

অসস্পুর্ণাহুগ প্রত্িমোগিভাশ্ব দাম-নি্ধপল্শেল্ মুলনীতি 
(11211 10111)0100195 01 1010102 106621:10117801017 01061 1101921660 
বর 00200906101 ) : অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় দাম-নির্ধারণের 
মূলনীতি নিদেশ কোন এক স্থনিিষ্ট তত্বের সন্ধান ন। পাওয়া গেলেও উপরি-উক্ত 
কৰা যাইতে পাবে বৈশিষ্ট্যের ভিভিতে দাম-নির্ধারণের কয়েকটি মূলনীতির নির্দেশ 
কর! হইয়াছে । নিয়ে সংক্ষেপে উহাদের বর্ণনা কর হইতেছে। 

১। অন্যান্য বাজারের ন্যায় অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার বেলাতেও উৎপাদন- 
প্রতিষ্ঠানের যোগান চাহিদার প্রভাবের সহিত মিলিত হইয়া দাম-নির্ধারণ করে সত্য, 
অধিকাংশ উৎপাদ্দ- কিন্তু অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতাধীনে অধিকাংশ উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানই 
প্রতিষ্ঠান প্রান্তিক ব্যয় তাহাঙ্জের মুনাফা সর্বাধিক করিবার প্রচেষ্টায় প্রান্তিক উৎপাদন- 
1 ব্যয়কে প্রান্তিক বিক্রয়লবধ আয়ের সমান করিয়া তুলিবার 

নিন লক্ষ্যাভিমুখে চলে না।২ উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের এইরূপ আচরণের 
একাধিক কারণ আছে। 

প্রথমত, উৎপাদক সকল সময় ইহ! নির্ণয় করিতে পারে না যে, দামের কিছুটা 
তারতম্য করিলে বিক্রয়লন্ধ আয় কি হইবে। কারণ, পরিবতিত দামে বিক্রয়ের 
পরিমাণ নির্ভর করিবে অন্যান্য প্রতিযোগীও দামের হ্বাসবৃদ্ধি করে কি না, তাহার 
উপর। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান যদি দামহ্াস করে তবে অপরাপর প্রতিষ্ঠানও প্রত্যাঘাতের 

১০ 2১০৯ 12009296 00000951650) 1098 20091)7 581096199, 15108877% 1:00 0691 00931906 

9072096861010 60 10691 20007900015,” 17610800, ; 4 718206900% ০7 20007079568 

২,:9682212930 : 45007078508 
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(26551150000 ) ব্যবস্থা করিতে পারে। স্ৃতরাং ফল শেষ পর্ধস্ত কি দাড়াইবে 

তাহা বলা কঠিন। 
দ্বিতীয়ত, যে-দামে সর্বাধিক মুনাফা! লাভ করা সম্ভব উৎপাদক সেই দাম নির্ণয় 

করিতে সমর্থ হইলেও সে দীর্ঘকালীন স্বার্থে দাম অপেক্ষাকৃত কম রাখাই যুক্তিযুক্ত 
মমে করিতে পারে। দাম বেশী করিলে নৃতন নৃতন প্রতিযোগী আসিয়। জুটিবে, এই 
ভয়েই সে দামরৃদ্ধির পথে অগ্রসর না হইতে পারে। 

তৃতীয়ত, স্থনাম অর্জনের জন্যই অনেক সমম্ন অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতাধীন 
প্রতিষ্ঠানকে দীর্ঘদিন ধরি একই দাম ধার্য রাখিতে দেখা যাঁশ। লোকে যখন 
দামের সংগে পরিচিত হইয়। গিয়ছে তখন দাম পরিবঠন করিলে ব্যবসায়ের স্থনাম 
নষ্ট হইবে, বাঁধা খরিদ্দাররা অন্যের কাছে ভিডিবে_এই আশংকাই প্রতিষ্ঠান 
করিতে থাকে । 

২। এইভাবে অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে অধিকা"শ উৎপাদন-পতিষ্টানই' 
প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও প্রান্তিক বিক্রয়লৰ আয় সমান সমান করিবার প্রচেষ্টা না 
ভারা করিয়া শিল্পের প্রচলিত দামকেই (7651116  001055 ) 
প্রচলিত দামকেই  মানিঘ! লয়। এই দাম সংগ্রিষ্ট শিল্পের দীর্ঘ অডিজ্ঞতালব এতিহা 
মানিয়া লয় ( 080101005 ০৫ 0:9৪ ) ছার! নির্ধারিত হয়। ইহা প্রত্যেক 

প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যরের বেশ কিছুটা উপরে থাকে যাহার ফলে 
প্রতিষ্ঠানের পক্ষে পবিবঙনশীল ও ধার্ধং_উভম প্রকার ব্যয়ই 

ইহাতে মূলধনের উপর সংকুলান করিয়া বিনিশোজিত মূলধনের উপর স্বাভাবিক হারে 
প্রতিদান পাওয়া যায় প্রতিদান (17010009] 1266 ০৫ 16600, 00, ০809162] ) পাওয়া 

সম্ভব হয়। মূলধনের উপর এই স্বাভাবিক প্রতিদ্বানের হার বিভিন্ন 
শিল্পের ক্ষেত্রে স্বতই বিভিন্ন হয়। 

৩। কলাকৌশলের উদ্ভাবন ও উৎপার্দন-পদ্ধতির উন্নয়নের ফলে উৎপাদন-ব্যয় 
হ্বাস পাইলে এবং চাহিদ! স্থিতিস্থাপক হইলে বিতিশ্ন প্রতিষ্ঠান দ্রামহ্বাস করিয়। 
অধিক বিক্রয় এবং এককপিছু কম মুনাফা করে, কিন্তু বিনিয়োজিত যুলধনের উপর 
অধিক হারে প্রতিদান লাভ করিবার দিকে ঝুঁকে । ফলে শিল্পটির ক্ষেত্রে নৃতন 
দাম প্রচলিত হয় এবং বিনিয়োজিত মূলধনের উপর নৃতন প্রতিদ্দানের হার প্রবতিত 
হয়। এই নূতন দাম প্রচলনের ক্ষেত্রে সাধারণত কয়েকটি বড় বড় প্রতিষ্ঠানকে 
নেতৃত্ব করিতে দেখা যায়। ইহাকে দাম-নেতৃত্ব (011০6-1589515121 ) বলিয়া 

অভিহিত করা হয়। 
৪। অতএব, অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা হইল প্রধানত সেবাভিত্তিক প্রতিযোগিতা, 

মূলাভিত্বিক প্রতিযোগিতা নহে। এইরূপে বাজারে অধিকাংশ 
অপূর্াগপ্রতিযাগিতা প্রতি্ঠানই বিজ্ঞাপন, উপহার-কুপন, ধারে বিক্রয় ইত্যাদি ছারা 

খরিদ্বার আকর্ষণ করিবার প্রচেষ্টা করে, দামহাস করিয়া! নয়। 
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ুগ প্রর্িন্মোগিতান্্র ভিভিক্ম তন্স্ছান্্র দীক্ম- 
নিপ্রণঞ। (1011০০ 10662011790010 01702] 10196161706 (0501)0100195 
0€ [10021206 00109966101 ) : অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় দাম-নির্ধারণের 
মূলনীতির আলোচনার পর এখন উহার বিভিন্ন অবস্থায় দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় 
তাহার সংক্ষিপ্ধ আলোচন। কর। যাহতে পারে। 

ক একচেটিয়। প্রতিযোগিতা (7107,079011560 00701990601] ) : 

অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার অন্যতম রূপ হইল একচেটিয়া প্রতিযোগিতা । একচেটিয়া! 
গ্রতিযোগিতায় বহু সংখ্যক প্রতিষ্ঠান পৃথকীকৃত (৭15151)018090 ) কিন্তু ঘনিষ্ঠ 

পরিবঙ-দ্রব্য (01050 5810১0101065) লইয়। প্রতিযোগিতা 

একছেটা কারবারের করে। স্থতরাং বিক্রেতার সংখ্যা বহু হইলেও বিক্রেতাদের 
দ্রব্য একেনারে এক ধরনের বা সমজাতীয় হয় না, প্রত্যেকের 

দ্রব্য সামান্য পৃথক ধরনের হর । ট্রাক, সুন্দর প্যাকেট, ব্যবসায়ের স্থনাম, গুণের 
তারতম্য প্রভৃতির দরুন এই পাথক্যের উদ্ভব হয়। 

একচেটিয়া প্রতিযোগিতার দ্রব্য একেবারে সমজাতীরর হয় না বলিয়৷ বিক্রেতার 
দ্রব্যের চাহিদা-রেখা ব। গড় বিক্রয়লৰ্ধ আম-রেখা বেশ খানিকট! 

রে 099 খিতিস্থাপক (৬০5 2125015 ) হইলেও অপরিসীমভাবে স্থিতি- 

স্থাপক হয় না। স্থৃতরাং তাহার পক্ষে বিক্র? বৃদ্ধি করিতে হইলে 
দান কিছুটা কমাইতে হয় এব* সে দাম বুদ্ধি করিলে তাহার দ্রব্যের চাহিদ। কমে । 

দ্বিতীয়ত, একচেটি.1 প্রতিযোগিতায় বিক্রেত] স্বল্প পরিধির মধ্যেই তাহার দ্রাম- 
পরিবঙন করিতে পারে। এই পরিধি অন্যান্য প্রতিদন্দীর দামের ছার! সীমাবদ্ধ 
থাকে। কোন বিক্রেত। যদি অন্যান্য বিক্রেত| যে-দামে বিক্রয় করিতেছে তাহা হইতে 
অধিক মাত্রায় দাম বৃদ্ধি করে তাহা হইলে মে মোটেই বিক্রণ করিতে পারিবে না, 
কারণ অবস্থিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং নৃতন প্রতিষ্ঠান শিল্পে প্রবেশ করিস তাহার 
ক্রেতাদের আকর্ষণ করিয়! লইগ্রা যাইবে । আবার প্রচলিত দামের খুব কমেও কোন 
বিক্রেতার দাম কমাইবার প্রণ্ণোজন হয় ন।। কারণ, বহু সংখ্যক বিক্রেতার মধ্যে সে 
অন্যতম মাত্র এবং যে-পরিমাণ দ্রখ্য সে উৎপাদন করিতে পারে তাহা বিক্রয় করিবার 
জন্য দাম খুব কম করার দরকার হয় না। তবে একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় উৎপাদক 
অধিক মুনাফা লাভের জন্য দামের পরিবর্তন অপেক্ষা দ্রব্যের প্রকারভেদ ( ৮219010 
0£ 029180 )১ বিজ্ঞাপন, বিশেষ স্থযোগন্থবিধ। ইত্যাদির দ্বার৷ ক্রেতাদের আকৃষ্ট ও 
হল্পকালীন অবস্থায় _ চাহিদাবৃদ্ধির প্রচেষ্টা করে। এই প্রচেষ্টা সফল হইলে একচেটিয়া 
অতিরিক্ত এবং দীর্ঘ প্রতিযোগী অন্তত স্বশ্পনকালীন অবস্থায় অতিরিক্ত মুন[ফ1 লাভ 
নাতি করিতে সমর্থ হইবে । আর যদ্দি অনুকরণ, নৃতন নৃতন প্রতিষ্ঠানের 

অন্থপ্রবেশ প্রভৃতির ফলে সং্গিষ্ট উৎপাদকের ত্রব্যের চাহিদ। হাস 
পায় তবে অতিরিক্ত মুনাফ। ম্বাভাবিক মুনাফায় পরিণত হইবে এবং অধিকাংশ সময় 
ইহাই ঘটে । ; যাহা হউক, বলা যায় নৃতন কিছু।লইয়! বাজারে প্রথমে প্রবেশ করিলে 



২৩৮ অর্থবিদ্ভার ভূমিকা 

একচেটিয়া প্রতিষোগিতার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত মুনাফা লাভের সম্ভাবন] সর্বদাই বর্তমান 
থাকে । এই কারণেই দেখা যায়, পরিচিত প্রব্য উৎপাদকেরাও বাজারে ক্রমাগত 
নৃতন নৃতন আকারে ছাড়িতেছে।, 

দেখা গিয়াছে, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রের মত একচেটিয়। প্রতিযোগীও 
দীর্ঘকালীন অবস্থায় মাত্র স্বাভাবিক মুনাফা লাভ করে। এ-বিষরে কিন্তু পূর্ণাংগ 
প্রতিযোগিতার সহিত একচেটিয়া প্রতিযোগিতার কিছুট। পার্থক্য রহিয়াছে । পূর্ণাংগ 
প্রতিযোগিতায় উৎপার্দন-প্রতিষ্ঠানের গড় উৎপাদন-ব্যয় নূযুনতম না-হওয়। পর্যস্ত 

উৎপাদনবৃির প্রবণতা দেখ। যায়; একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় 
০০ নি কিন্তু উৎপাদনরৃদ্ধি করি এককগ্রতি উৎপা্দন-ব্যয় হাস করা 
মুনাফার মধে) পার্থক্য সম্ভব হইলেও প্রতিষ্ঠান উহ! করে না। ইহার কারণ হইল এইরূপ : 

পূর্ণাংগ প্রতিযে।গিতায় (প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান বাজারের প্রচলিত দামে 
যথেচ্ছ পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে কোন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনবৃদ্ধির ফলে দাম 
কমে না| দাম ধার্ধ থাকে বলিয়। প্রতিষ্ঠান শুধু উত্পাদন-ব্যয়ের দিকে লক্ষ্য রাখে। 
যতক্ষণ পর্যন্ত গড় উৎপাদন-ব্যয় ত্রাস কর সম্ভব হয় ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান উৎপাদন 

রা বৃদ্ধি করিয়া যায়। একচেটিয়া! এ তিযোগিতায় কোন প্রতিষ্ঠান 
পরতনভানানক উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়। 'অধিক বিকুয় করিতে, চাহিলে উহাকে দাম. 
বারণ করে না কমাইতে হয়। ফলে বিক্রমলদ্ধ আয় হাস পাইবার সম্ভাবন1 থাকে । 

সুতরাং হ্াসমান গড় উৎপাদন-ব্যয়ের অবস্থাতেই__অর্থাৎ ন্যুনতম 
গড় ব্যয়ে পৌছিবার পূর্বেই প্রতিষ্ঠান উৎপার্দনবৃদ্ধি বন্ধ করিয়। দেঁয়। কারণ, উৎপাদন- 
বৃদ্ধি করিয়। গড় ব্যয়কে সর্বনিম্ন স্তরে লইয়া গেলে প্রতি এককের উতৎপাদন-ব্যয় অবশ্য 
হ্বাস পাইবে, কিন্তু প্রতি এককের বিক্রয়লব্ধ আয় হান পাইয়৷ গড় উৎপাদন-ব্যয়ের 

কম হইবে। স্থতরাং একচেটিয়! প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠান 
'অপুর্ণাগ প্রতিযোগি- কাম্য আকার (০০00100]0 512০ ) ধারণ করে না এবং পূর্ণাংগ তার অপচয় 

প্রতিযোগিতার তুলনায় একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় উৎপাদন কম ও 
দাম অধিক হয়। অথচ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানেরও কোন অতিরিক্ত মুনাফা নাও হইতে 
পারে।২ ইহাকে আমরা “অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার অপচয়” বলিতে পারি। 

খ। অলিগোপলি € 011801215 ) : অলিগোপলি অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার 

আর একটি প্রকারভেদ । অলিগোপলি শব্ঘটির অর্থ "স্বক্পসংখ্যক বিক্রেতা? ।৩ অন্যভাবে 
বলা যায়, যখন লমজাতীয় বা সামান্য পৃথকীকৃত কোন ত্রব্যের 

৯ বিক্রেতার সংখ্যা স্বল্প হয় তখন অলিগোপলির উদ্ভব হয়। যেমন, 
লৌহ ও ইন্পাতের উৎপাদক ব! বিক্রেতা অথবা! সিগারেটের 

উৎপাদকের সংখ্যা কম বলিয়! উহাদের অলিগোপলির দৃষ্াস্ত হিসাবে ধরা যায়। 
১, এ78038০02 : 4471560007০ &000707769 
২ * 12700671908 00220881600 10857 93016 30 96969 ০? 298090998, 6০০ 2018, & 

10109, পু 6 200 02026810266 10007910906 90001996109 98210008180 

তু, ১,৪ পৃঠা দেখ। 



অপুশাগ প্র/৩যো।গঙাধ দাম-নির্ধারণ ২৩৯ 

অলিগোপলিতে বাশ বিকেতাগ ধাম ও বৰ নেন পরিগাণ পরশ্পরের উপর 

প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল হয়। কারণ, প্রাক বিছপ্রুত5 সমগ্র যোগ(নের একটা 
মোট। অংশ যোগান দেয় এবং সমজাতায় ধা জামান তিন ধবশেও পরধা বিক্রয় করে 
বলিয়া প্রত্যেকেই অপরের দাম ও উৎপন্নের উপর প্রভাব বিশ্তা কবিয়া থাকে । 
ধরা যাউক, ক এবং খ কোন এব্যের বিক্রেতা ব। উৎপাদক | এখন + দি শিএয়বৃদ্দির 
উদ্দেশ্টে দাম কমাম তাহা হইলে উহার প্রভাব খ-এর উপর বিস্তার করিবে । কদ্দাম 
কমানোর ফলে খ হয়ত তাহার বিক্রয় কমিয়। যাইতেছে দেখিয়া সমপরিমাণে বা 
এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন. অধিক মাত্রায় তাহার দাম কমাইয়া ক-এর উপব প্রত্যাঘাত 
বিত্রেতাব দাম করিবে বা প্রতিশোধ (1968516100) লইবে । ইহার প্রতিক্রিয়া 

টড উপৰ আবার ক-এর উপর দেখা দিবে । ধাম কমানো সত্বেও ক তাহার 
বিক্রয়বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইবে ন1!, এমনকি তাহার বিক্রয় 

পূর্বাপেক্ষা কমিয়া যাইতে পারে। সামশ্রিকভাবে ফল ফাভাইবে যে ক এবং থ উভয়কেই 
পূর্বাপেক্ষা কম দামে বিক্রয় করিতে হইবে। 

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা বা একচেটিয়া কারবার বা একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় এই 
প্রকারের প্রতিদন্দীদের মধ্যে ঘাতগ্রত্যাঘাঁত ও ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক থাকে ন]। 
পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা বা! একচেটি- প্রতিযোগিতাধ বিক্রেতার সংখ্যা বহু ও অল্প 
হওয়ায় কেহই অন্যান্য বিক্রেতার দাম ও বিক্ররেব পরিমাণে কোন পরিবর্তন আনিতে 
পারে না। একচেটিয়। কারবারের ক্ষেত্রে দেখা যার যে তাহার ভ্রব্য অন্যান্য দ্রব্য হইতে 
বিশেষ পৃথক ধরনের । স্তরাং একচেটিয়৷ কারবারী তাহার উৎপন্ন বা দামের পরিবর্তন 
করিলে প্রতিছন্ীদ্দের উপর এরূপ কোন প্রতিক্রিয়৷ দেখ৷ দেয় ন৷ যাহার ফলে তাহার 
নিজন্ব বিক্রয় উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবতিত হয়। মোটকথা, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা বা 
একচেটিয়া প্রতিযোগিতা বা একচেটিয়া কারবারের ক্ষেত্রে প্রতিছন্দীদ্দের ঘাত- 
প্রত্যাঘাতের কোন প্রশ্ন নাই বলিস] বিক্রেতার] পরস্পরের উপর প্রতিক্রিয়ার হৃষ্টি 
চির না করিয়া তাহাদের দাম কিংবা উৎপন্ন পরিবতিত করিতে সমর্থ। 

নির্ধাবণেব বিভিন্ন সুতরাং ইহাদের ক্ষেত্রে চাহিদা-স্চী ও চাহিদা বা বিক্রয় রেখা 
ব্যাখা সম্ভব (106272100 01:92165 0015৪ ) নিরিষ্টভাবে পাওয়া যায়। কিন্তু 

অলিগোপলিতে প্রত্যেক বিক্রেতার দ্রব্যের চাহিদা! কি হইবে তাহ 
নির্ভর করে অন্যান্য বিক্রেতা দাম বা উৎপন্ন সম্পর্কে কোন্ পন্থা অবলম্বন করিবে 
তাহার উপর। ফলে অলিগোপলিতে দাম-নির্ধারণ সম্পর্কে বহু ব্যাখ্যা দেওয়া 

যাইতে পারে । 
এইরূপ সকল ব্যাখ্যার ভিতর না গিয়া মাত্র ছুই-একটির আলোচনা করিয়। 

অলিগোপলির ক্ষেত্রে অলিগোপলিতে দাম ও উৎপর নির্ধারণের প্রকৃতি দেখাইবার 
'ঘাম-নির্ধারণের চেষ্টা করা হুইবে। ডুয়োপোলির বা ছুইটি প্রতিষ্ঠানের কথা 
মাজোচন। ছুয়াপোপির হিয়া এই আলোচন। কর] হইলে বিষয়টি সহজবোধ্য হইবে। 

ডুয়োপোলি হইল অলিগোপলির অন্তর্গত একটি শ্রেণী। 
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পূর্বেই (১০৫ পৃষ্ঠা) উল্লেখ করা হইয়াছে যে অলিগোঁপলি ছুই শ্রেণীর হইতে 
পারে : (ক) পূর্ণাংগ অলিগোপলি (০76০৮ 011802015 ) এবং (খ) পৃথকীরুত 
ই প্রেশীর অলিখোপর্নি অলিগোপলি (10127577012 01180201% )। পুর্ণাংগ অলি- 

১। পূর্ণাংগ, গোঁপলিতে বিক্রেতাদের দ্রব্য সমজাতীয় (1১0200767076059 ) 

২। পৃথকীকৃত হয় আর পৃথকীরুত অলিগোপলিতে বিক্রেতাদের দ্রব্য কতকটা! 
পৃথক ধরনের (50172 01612776120102 0 01১০ 0000০ ) হয়। 

১। পূর্ণাংগ অলিগোপলি (7০:15 0:37 ১75 ) £ প্রথমে ধরা াউক, 

কও খছুইজন বিক্রেতার উপাদন-ব্ায় এক এনং মোট ক্রেতার এক অর্ধেক ক এবং 

সম উৎপাদন-বায় ও অপর অর্ধেক খ-এর নিকট হভতে দ্রব্য ক্রর করে। দ্রন্যটি সম- 

বাজার বণ্টন জাতীয় বলির দাম এক হইলে ক্রেতাদের কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতি 
টা ভিতিতে পক্ষপাতিত্ব বা বিশেষ আকষণ নাই। অতএব, এক্ষেত্রে শেষ 
ইনার প্যস্ত ছুইঞজনের দমই এক হইতে বাধ্য। কোন প্রতিষ্ঠান যদি 
অন্যের তুলনায় দ।ম বেণা করিয়া! রাখিতে চেষ্ট। কৰে তাহ। হইলে ক্রেতারা এ বিক্রেতা 

ছাড়িয়া অন্য বিক্লেতার নিকট চলিয়া যাইবে, কারণ উভবের ভ্রব্যই একজাতীয়। 
এখন প্রশ্ন, দাম কোথায় গিয়। ঈ্লাড়াইবে? একাঁ৯ পথ হইল যে কওখ উভয়ই 
বুঝাপড়া ও পরামর্শ করিয়া একচেটিয়া মুনাফা (11017019015 01095 ) ভোগের 

সিদ্ধান্ত করিতে পারে । এই অবস্থার একচেটিয়া কারবার থাকিলে সর্বাধিক মুনাফার 
স্তরে যতট]1 উৎপন্ন ও যেবপ দাম হইত অলিগোপলিতেও তাহাই হইবে । উপরি-উক্ত 
পদ্ধতিতে চলিলে ক ও খ উভয়েরই একচেটিয়। মুনা] সবাধিক হইবে | 

এখন যর্দি এমন হয় যেকওখ এর মধ্যে উপরি-উক্ত ধরনের বুঝাপড়! সম্ভব 

হইল না দাম পরিবতিত করিয়া একজন অপরের অপেক্ষ। অধিক মুনাফা, করিতে 
প্রবৃত্ত হইল, তবে এই অবস্থায় প্রতিদ্বন্দিতার চাপে ছুইনেরই মুনাফার অংক কমিয়! 
যাইতে থাকিবে । একজন যদি দাম কমার তাভ। ৫ইশে অপরজনও অমপরিমাণে বা! 
অধিক মাত্রায় দাম কমাইতে থাকিবে, কারণ তাহ। ন। করিলে উহার বিক্রয় কমিয়। 
যাইবে । এইভাবে দামন্বাসের প্রতিযোগিতা চলিতে থকিলে- প্রত্যেকের মুনাফার 
পরিমাণও হ্রাস পাইতে থাকিবে । এই অবস্থায় ভারসাম্য কোথা আপিয়া দীড়াইবে 
তাহা বলা কঠিন। তবে ইহা বল! যায়, দীর্ঘকালীন অবস্থায় উভয়ের শেষ পর্যস্ত 
স্বাভাবিক মুনাফা (7500002] 7:09) না হইলে উভয়েই ব্যবসায় ত্যাগ করিতে 

বাধ্য হইবে। স্থতরাং আশ] কর] যায়, দাম অস্তত এমন হইবে ষে স্বাভাবিক মুনাফ। 
অর্জন করা সম্ভব হইতেছে। 

আমরা এতক্ষণ ক ও খ'এর উৎপাদন-ব্যয় সমান ধরিয়া লইয়া আলোচন৷ 
করিয়াছি। এখন ধরা যাউক, ক-এর উৎপাদন-ব্যয় খ-এর উৎপাদদন-ব্যয় অপেক্ষা 

কম। স্থৃতরাং ক কম দামে বিক্রয়ের প্রচেষ্টা করিতে পারে। ইহা হইলে ক ও খ এর 
মধ্যে বিরোধ দেখা দ্িবে। এই বিরোধে ক-এর সুবিধা, কারণ সে দ্বাম কম 
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রাখিলে খ-কেও এ দামে বিক্রর করিতেই হইবে । এখন ক-এর দামে খ-এর 
স্বাভাবিক মুনাফা করিবার কোন সম্ভাবন! না থাকিলে খ ব্যবসায় হইতে বিতাড়িত 
নাও হইবে এবং ক-এর কারবার সম্পূর্ণভাবে একচেটিয়া কারবারে 

. বাম ও উৎপন্ন একচেটিধা পরিণত হইবে । আর যদি ক-এর দামে খ-এর স্বাভাবিক মুনাফ। 
কারবারের স্ব হইতে হয় তাহা! হইলে খ বাবসায়ে থাকিবে এবং ক-এর নেতৃত্ব মানিয়! 

পুত পরতিযোরিতব চলিবে । এ আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে পর্ণা 
অলিগোঁপলিতে দাম ও উৎপন্ন একদিকে একচেটিয়া কারবার হইতে 

স্থরু করিয়া অপরদিকে পূর্ণাংগ প্রতিষে | গিতার স্বরে চলিয়া যাইতে পারে । 
অলিগোপলিতে ছুই-এব অধিক বিক্রেতা ব1 উৎপাদক থাকিলে একই অনিশ্চিত 

অবস্থ|! পবিলক্ষিত হঘ। বিক্রেতার পৃথক পৃথক বা! স্বাধীনভাবে 
নিক দাম ও উৎপন্ন স্থিব করিতে থাকিলে উহাদের মধ্যে দামের 
অনুরূপ ঘটিতে পাবে ভিত্তিতে তীব্র প্রতিঘশ্দিত। লাগিয়া! যাইবে । ইহার ফলে দাম 

প্রতিযোগিতার স্তরে আসিয়া দাভায়। শিল্পে প্রবেশের সুবিধা 
থাকিলে ইহ হওয়] অস্বাভাবিক নয়। 

আবার প্রতিযোগিতার চাপ হাস করিয়। ধাম চড। রাখার জন্য বিক্রেতাদের মধ্যে 
বুঝাপভাও হইতে পারে। যে-সকল শিল্পে স্থায়ী যূলধনের পরিমাণ অত্যধিক ও 
প্রতিষ্ঠানের প্রবেশ-স্ুযোগ কম সেই সকল ক্ষেত্রে চুক্তি বা বুঝাপডার মাধ্যমে উচ্চ 
মুনাফা ভোগ করার সম্ভাবনা থাকে। 

দ্রাম-নেতৃত্ব : অনেক শিল্পে আবার যাহাকে বলা হয় মূল্য ব৷ দ্াম-নেতৃত্ব 
€ 2010০ [:580615171 ) ভাহা৭ থেখিতত পাওয়া যায়।৯ শিল্পের অন্তর্গত সকল 

প্রতিষ্ঠান কোন এক প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব ১ শিয়া চলে। এই নেতৃস্থানীয় প্রতিষ্ঠানটি 
যেভাবে দাম ধার্য করে অন্যান্যি প্রত্গান তাহা অন্থুসরণ করিয়া তাহাদের দাষ 
পরিবতিত করে। সাধারণত প্রতিষ্ঠান গুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রতিষ্ঠানই নেতৃত্বের 
স্বান অধিকার করে। যাহাতে সর্বাধিক মুনাফা লাভ করা যায় তাহার দিকে নজর 
রাখিয়া এই নেতৃস্থানীয় প্রতিান দাম ধার্য করিস] দেয়। 

২। পৃথকীরৃত অলিগোপলি (70728606560 0128০7015 ): 
পৃথকীরুত অলিগোপলিতে২ বিক্রেতাদের দ্রব্য সমজাতীয় হয় না; কিছুটা পৃথক 
পৃথবীকৃত ধরনের হয়। স্থতরাং একজন যদি দামহাস করে সংগে সংগেই 
অলিগোপলিতে অন্য বিক্রেতার! প্রতিশোধ লইবার জন্য দামহ্বাস নাও করিতে 
৮ পারে। এই অবস্থায় সাময়িক মুনাফা করার লোভে বুঝাপড়া 
প্রবণত! অতি প্রবল _ 

ভংগ করিস দামহ্রাস করিবার দিকে ঝোঁক দেখা যায়। এইজক্ত 
বল] যায় যে পৃথকাকৃত অলিগোপলিতে ভারসাম্য অত্যন্ত অস্থায়ী হয় । 

১,১০৫ ও ২৩৬ পৃষ্ঠা দেখ। 
২. ইহাকে অপুর্ণাংগ অলিগোপলিও (15767190% 0118০2015 ) বল হয়। 

১৬ [ 0022. ] 
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অপূর্ণাংগ অলিগোপলিতে যতক্ষণ পর্যস্ত অন্যান্য বিক্রেতা তাহাদের দামত্বাস না করে 
ততক্ষণ পর্যস্ত প্রথম দামহাসকারী বিক্রেতা অধিক বিক্রয়ের ুবিধা ভোগ করিতে থাকে । 

এই কারণে বিক্রেতাদের যধ্যে দামহাস (0:1০6-০960177£ ) 

দামহাসের প্রতিযোগিতা করিবার দ্দিকে প্রবণতা। দেখা যায় এবং প্রতিত্বন্দী বিক্রেতাদের 
মধ্যে দামহ্রাসের মারফত তীব্র গ্রতিদ্বন্দিতা চলিতে থাকে । কিন্তু এইভাবে ক্রমাগত 

দামহাস চলিতে থাকিলে সকল বিক্রেতার পক্ষেই স্বাভাবিক মুনাফা 
00059 লাভ অসম্ভব হইয়া পড়িতে পারে। তখন বিভিন্ন কারবারী 

প্রতিযোগিতার অস্থৃবিধা অন্তভন করিয়া নিজেদের মধ্য বুঝাপড়া করিয়া দাম বাড়াইবার 

ব্যবস্থা করিতে পারে। 
পথকীরুত অলিগোপলিতে এই বুঝাপড়ার মাধ্যমে অধিক মুনাফা! করার বাবস্থা 

টিকিয়া থাকা বিশেষভাবে কঠিন, কারণ প্রত্যেক বিক্রেতা মনে করে ষে দামহ্াস 
করিলে সংগে সংগেই অন্যান্য বিক্রেতা দামহ্াস করিবে না । স্থতরাং এ সময়ের মধ্যে 

সে বেশ পরিমাণ মুনাফা করিয়া লইতে পারিবে। 
ভিপ্র-স্রক--ব্যন্র (5911175 09505) : অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় দ্রব্যের 

উৎপাদন-বায় ছাড়াও বিক্রয়করণ-ব্যয়ের সমস্যা রহিয়াছে । দ্রব্য যত কম সমজাতীয় হয় 
বিক্রয়করণ-ব্যয় তত গুরুত্ব লাভ করে। কার্ণ, দ্রব্য সমজাতীয় ন। হইলে দাম হ্বাস করিয়। 
বিক্রয় বৃদ্ধি করা কঠিন হয় এবং ফলে অধিক মাত্রায় প্রচার বিজ্ঞাপন প্রভৃতি পন্থা অবলম্বন 
করিয়] বিক্রয় বাড়াইবার প্রচেষ্টা করিতে হয়। এই কারণেই একচেটিয় প্রতিযোগিতায় 
( এবং পুথকীরুত অলিগোপলিতে ) বিক্রয়করণ-ব্যয় বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ । 

বিক্রয়করণ-ব্যয়কে উৎপাদ্ন-ব্যয় ( 01000০61020 5055 ) হইতে পৃথক ব্লিয়। 

ধরা হয় ; কার্ষক্ষেত্রে অবশ্য উভয়ই মোট ব্যয়ের অন্ততূক্তি। স্থতরাং মোট বিক্রয়লন 
অর্থ হইতে উভয় ব্যয়ই উঠাইতে হইবে । 

এখন প্রশ্ন, শুধু বিক্রয়করণের দরুন উৎপাদক কতটা পর্যস্ত ব্যয় করিবে? ইহার 
উত্তরে সণক্ষেপে বল। যাইতে পারে, যতক্ষণ পর্যস্ত বিক্রয়করণ-ব্যয় অপেক্ষা এ ব্যয়ের 

দরুন বিক্রয়লন্ধ আয় অধিক থাকিবে ততক্ষণ পর্যস্ত উৎপাদক 
িক্রয়করপ-বায়ের সীমা বিক্রয়করণ-বযয় বৃদ্ধি করিয়া চলিবে । যেখানে উহার সমান সমান 
হইবে সেখানেই উৎপাদক বিক্রয়করণ-ব্যয়ের বৃদ্ধি বন্ধ করিবে। কারণ, যেখানে প্রান্তিক 
বিক্রয়করণ-ব্যয়” এবং “বিক্রয়করণ-ব্যয় হইতে প্রান্তিক আয়” সমান সমান হইয়া ফ্াড়ায় 
সেখানেই উৎপাদকের বিক্রয়করণ-ব্যয় হইতে মুনাফা সর্বাধিক হয়। ইহার পরও 
বিক্রয়করণ-ব্যয় বাড়াইয়! চল৷ হইলে আয় অপেক্ষা ব্যয়ই অধিক হইবে এবং উৎপাঁদকের 
যুনাফা কমিয়া ধাইবে। স্থতরাং সে আর অগ্রসর হইবে না। 

হক্ষিগুতাজ 
অপুর্ণাংগ প্রতিযোগিতার দাম-নির্ধারণের কোন যুলতন্ব নাই, তবে কতকগুলি মূলনীতি নির্দেশ কর! 

ষাইতে পারে: ১। অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় অধিকাংশ উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান একাধিক কারণে প্রান্তিক 
আয় ও ব্যয় সমান করিবার প্রচেষ্টা করে না। ২। তাহার! শিল্পের প্রচলিত দ্বামকেই মানিন্ন! লয়। 



পরস্পর-সম্পফ্চিত দাম ২৪৩ 

০। এই দামে উৎপাদন-ব্যয় সংকুলান হইগ্লাও মূলধনের উপর স্বাভাবিক হারে প্রতিদান পাওয়। যায় । 
1 অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় অনেক ক্ষেত্রে দাম-নেতৃত্ব দেখ! বার। ৫। অপূর্ণাগ প্রতিযোগিতা 
প্ধানত সেবাভিত্তিক | 

একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠান কামা আকার ধারণ করে না। পূর্ণাংগ অলিগোপলিতে দাম ও 
টংপন্ন কি হইবে, বল! কঠিন । পৃথথকীকৃত অলিগোপলিতে ৰিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধো বুঝাপড়ার মাধাষে 
দামবৃদ্ধির প্রবণতা! দেখ! যায় । 

অনুশীলনী 
1, 1068) 0০০১ 9020190616101) 1)600230 1701)0000% 11) 2 12002 101801089 (199 

|)117701])195 10101 00৮11121778 51110 121 810 17701001001 2077000, 

| বাজারে প্রতিযোগিতা কখন অপূর্ণাংগ হয়? অপূর্ণাগ ৰাজারে দাম-নির্ধারণের মূলনীতিগুলি 
বাখা কর |] (১০৪-৫ এবং ২৩৫-৩৬ পৃষ্ঠা) 

9. 1015008৭8 1) 00701)0616102) 1৭ 0160] 10101160611) & 10005961019 00290500165 170৭ 

২০ 7072083 096900011000 01700 [7000:190% 00701)0616101) ? 

[ দ্রবোর বাজাবে প্রতিযোগিতা পায়ই অপুর্ণাংগ হয় কন? অপূর্ণীংগ পতিযোগিতাধীনে কিভাবে দাম 
নর্ধাবিত হয়? ] (১০৪-০৫ এবং ২৩৫-৩৬ পৃষ্ঠা) 

9... 18201511) 130 [97109 011 1) 7960711517700 111200৮ 11801)0190119610 00111799016101) 

(১) 220 009 91007৮71010 10. (58) 118 059 1000 03). 

[ একচেটিয়া প্রতিযোগিতাবীনে (ক) স্বপ্কালীন এব' (থ) দীঘকালীন দাম নির্ধারণের পদ্ধতি 
বাখা। কব । ] (১৩৭-৩৮ পৃষ্ঠা ) 

4. ড06 চ0০৮ 17065 02) (6) 10070:0906 00121১01161017, (9) 301797617685600 

()1£01901%, (0) 13:106-1970913131]), %1.0. (0) 9901111)6 0০১৮৯, 

(টীকা রচনা কর: (ক) অপূর্নাংগ পতিযোগি হা, (খ) পুথকীকুত অলিগোপলি, (গ) দাম- 
এখতৃত্ব, এবং (ঘ) বিব্লুয়করণ-ব্ায় | ] (১০৪-০৫, ১৪১-৪২, ১০৫-০৬ ও ২৪১, ২৪২ পৃষ্ঠা ) 
পরারররারারারাররারররররররররাররহারাররররাররারররররহরাররাররহারহররররারাররাররররারাাররররররররররররা

ররারাররগরারররররাররররারররররারররররাররররররররররারররাররররহরিররজজস্স 

পরস্পর-সম্পকিত দাম 
২ €]1ঘ757-51.70 2210০85 ) 

দাম বা যুল্য তত্বের আলোচনায় আমরা এতক্ষণ ধরিয়া লইয়াছিলাম যে বিভিন্ন 

দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান অসম্পকিত ও স্বতন্ত্র_একটি ভ্রব্যের চাহিদা বা যোগানের 

পরিবর্তন অন্য কোন দ্রব্যের চাহিদা! বা! ষোগানের উপর প্রভাব বিস্তার করে ন|। বাস্তব 

জীবনে কিন্তু এই অনুমান সর্বদ1 সত্য নহে । দেখ! যায়, একটি ত্রব্যের দামের পরিবর্তন 
অন্তান্ঠ দ্রব্যের দামের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়] থাকে । অর্থাৎ, বিভিন্ন দ্রব্যের 

চাহিদা ও যোগান অনেক ক্ষেত্রেই পরস্পরের সহিত সম্পর্কযুক্ত । এখানে কতকগুলি 
অধিক গুরুত্বপূর্ণ পরম্পর-সম্পকিত দামের কথ1 আলোচন। কর! হইতেছে। 
| পল্রস্পল্প-সম্পক্ষিত চাহিদা (110077515650 

[02002130 ) : পরস্পর-সম্পফ্ষিত চাহিদা তিন প্রকারের হয় : সংযুক্ত বা! পরিপূরক 

চাহিদা, উদ্ভূত চাহিদা! ও সংমিশ্রিত চাহিদ]। 



২৪৪ অর্থবিদ্ভার ভূমিকা 

১। সংযুত্ত বা পরিপ্পুরক চাছিদা (00106 01£ (0:02001600606575 

[0608810 ): যখন কোন আকাংক্ষ। তৃপ্তির জন্য একসংগে একাধিক দ্রব্যের চাহিদা 
হয় তখন এ সকল দ্রব্যের চাহিদাকে সংযুক্ত বা পরিপূরক চাহিদা 

সংযুক্ত চাহিদ। 
রেলে বল! হয়, কারণ এক্ষেত্রে একটি দ্রব্য অপর আর একটি দ্রব্যের 

পরিপূরক হিসাবে কার্য করে । কলম ও কালি, চা চিনি ও দুধ, 
মোটরগাড়ী ও পেট্রল, রুটি ও মাখন প্রভৃতি এই প্রকার চাহিদার দৃষ্টান্ত। 

এইরূপ পরিপূরক দ্রব্যের ক্ষেত্রে একটির চাহিদা বৃদ্ধি ব৷ হাস পাইলে অপরটির 
চাহিদার বৃদ্ধি বা হাস ঘটিয়া থাকে । ধরা যাউক, ফাউন্টেন-পেনের যোগানবৃদ্ধির 
দরুন দাম হাস পাওয়ায় উহার চাহিদ। বৃদ্ধি পাইল; ইহার ফলে কালির চাহিদাও 
বৃদ্ধি পাইবে। তখন কালির দাম বৃদ্ধি পাইবার দিকে ঝৌক দেখা দ্রিবে। অপরদিকে 
চর যাতে আবার যদ্দি এমন হয় যে ফাউণ্টেন-পেনের যোগান কমিবার ফলে 
রা দাম বৃদ্ধি পাওয়ার উহার চাহিদ1 কমিয়া গেল, তবে ইহার সংগে 

সংগে কাণির চাঠ্দাণ কমিয়া যাইনে এবং কালির দাম হাস 
পাইবার প্রবণতা দেখা দিবে। এখানে মনে রাখিতে হইবে যে সংযুক্ত দ্রব্যের চাহিদা 
42 পরিবঙনের পরিমাণ নিতর করিবে চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্বাপকতার 
পর। 

বলা হয়, ছুই বা ততোধিক দ্রব্যের চাহিদা যদ্দি এইভাবে সংযুক্ত হয় তবে 
ইহাদের পুথক পৃথকভাবে প্রান্তিক উপযোগ ও চাহিদা বাহির করা অসম্ভব 
হইয়া পড়ে। স্থৃতরাং ইহাদের ক্ষেত্রে প্থক পৃথকভাবে দাম-নির্ধারণে অস্থবিধ] 
সংুক্ত চাহিদার ক্ষেত্রে দেখা! দেয়। কারণ, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় দাম একদিকে 
দ্াম-নির্ধারণে অন্থবিধ। প্রান্তিক উৎপাদ্দন-ব্যয় এবং অপরদিকে প্রান্তিক উপষোগের 
অন্থুপাত পরিবর্তন সমান হয়। ইহার উত্তরে বলা হয় ষে অনেক ক্ষেত্রেই সংযুক্ত 
উঠ লি দ্রব্যের অনুপাত পরিবর্তন করা যার। চা তৈনার করিতে চা 
রি চিনি ও দুধ ল[গে। এখন ধর! যাউক, চা ও চিনির পরিমাণ 
সমানই রহিল এবং ছুধের পরিমাণ সামান্য বাড়ানো হইল। ইহার ফলে মোট 
উপযোগের যে-বৃদ্ধি হইল তাহাই দুধের প্রান্তিক উপযোগ। 

। উদ্ভূত চাহিদা! (70190 [01098100 ): অনেক দ্রব্যের চাহিদা 

অন্যান্ত দ্রব্যের চাহিদা হইতে উদ্ভুত হয়। উৎপাদনের উপাদানসমূহের চাহিদা 
উদ্ভূত চাহিদা উদ্ভূত চাহিদার প্রকৃষ্ট উদ্াহরণ। জমি শ্রম ও যুলধনের জন্ত 
কাহাকে বলে উদ্যোক্তাদের যে-চাহিদ। হয় তাহা! এই সকল উপাদ্দানের সাহায্যে 
ষে-দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহা হইতেই উদ্ভৃত। 

অনেক ক্ষেত্রে এই উদ্ভুত চাহিদার সম্পর্ক বহুদূর পর্যস্ত বিস্তৃত হইতে পারে। 
হৃতার জন্য তুলার চাহিদ। হয়, ছিট কাপড়ের জন্ত স্থতার চাহিদা হয়, জাম। তৈয়ারের 
জন্য ছিট কাপড়ের চাহিদ| হয়। এই সকল চাহিদারই ঘুলে রহিয়াছে আবার লোকের 
জামার জন্য চাহিদা । 
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সাধারণত উৎপাদনের উপাদানসমূহ পৃথক ও এককভাবে কিছুই উৎপাদন করিতে 
পাবে না বলিয়া উতৎপাদকগণ উপার্দানসমৃহকে সম্মিলিতভাবে চাহে। যেমন, 

যন্ত্রপাতি থাকিলেই বস্ত্র উৎপন্ন হয় নাঁ_উহার জন্য শ্রমিক, জমি, 
দংপাদনের ভপাদান- মালমসলা ইত্যাদির সহযোগিতাও প্রয়োজন । এখানে প্রশ্ন, 
হও ঘাহা্ীদ. চাহিদা পরস্পর নির্ভরশীল হইলে ইহাদের পৃথক পৃথক 
নর্ধাবণ চাহিদা বা উপযোগ নির্ধারণ করা যাইবে কিভাবে ? যেমন, 

উৎপন্ন বস্ত্েরে উপযোগের কতট। অংশ শ্রমের দরুন, কতট। 

অংশ যন্ত্রে দন, আর কতটা! অংশই ব। তুলার দরুন তাহা নির্ণাত হইবে 
কিৰপে? বল! হয়, উত্পাদনের উপাদানসমূহেব অনুপাতে তারতম্য করিয়। 
আমরা বিভিন্ন উপাদানের প্রান্তিক উপযোগ নির্ধাবণ করিতে পারি। যেমন, 

অন্যান্ত উপাদানে পবিমাণ সমান রাখিয়া মূলধনের পরিমাণ 
বি যদি সামান্য বাডানে! যায়, তবে পূর্বের তুলনায় উৎপাদন যতটা 
চপ।দানেৰ দাম উহাৰ বাঁডিবে তাহাই হইল মুলধনেব প্রান্তিক উৎপন্ন (10978617791 
পাাস্তক ৎপন্সেৰ 0:00006) 1 অন্বপভাবে শ্রমিক ও জমিব প্রান্তিক উৎপন্ন 

শিস বাহিব করা যায়। এই প্রান্তিক উৎপন্ন হইল উৎপাদনে 
উপাদানের প্রান্তিক “উপযোগ” এব” উৎপার্দনের উপাদানের নিয়োগ সেই পর্যস্তই 
নাভাইয়। চলা হয় যে-পর্যস্ত ন৷ সংশ্লিষ্ট উপাদানের প্রাস্তিক উৎপন্ন ও উপাদানের 
দাম সমান সমান হইয়। দরাভায়। কিন্তু যেখানে বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে অনুপাত 
পবিবতিত করা যায় না সেখানে প্রত্যেকটি উপাদানে প্রান্তিক উপযোগ পৃথকভাবে 
বাহিব করা৷ একপ্রকার অসম্ভব । ফলে পৃথক চাহিদাও নির্ধারণ করা যায় না। 

রর কার্ধত অনেক ক্ষেত্রেই সংযুক্ত দ্রব্যের অন্রপাত পরিবতিত করা 
ঠা অপবিবর্তশীয যায় না। উদ্দাহরণন্বরূপ, কোন এক পায়ের জুতা অথবা ছুরি ও হইলে পৃথক দাম 
নর্ধাবণ কৰা যায না উহার বাটের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে দুইটি 

জিনিসের প্রান্তিক উপযোগ পুথক পৃথকভাবে নির্ণয় করা যায় 
না। কুতরাং দুইটি জিনিসকে একটি দ্রব্য ধরিয়া লইয়া উহার প্রান্তিক উপযোগ 
বিচার করিতে হইবে এবং দাম এ উপযোগেরই সমান হইবে । 

৩। সংমিশ্রিত চাহিদা (00221095166 1027078150 ) : যখন কোন 

দ্রব্যকে একাধিক উদ্দেশ্যসাধনে ব্যবহার করা হয় তখন উহার চাহিদাকে সংমিশ্রিত 
চাহিদা বলা হয়। যেমন, বিছ্যুৎশক্তি আলোর জন্য, কলকারখানায় যন্ত্রপাতি 
চালাইবার জন্য, ট্রামগাডী ও ট্রেন চালাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়, আবার রান্নার 

জন্যও ব্যবহৃত হয়। অনুরূপভাবে শ্রমিকও বিভিন্ন উৎপাদনকার্ষে 
নিযুক্ত হইতে পারে। যখন কোন ত্রব্য একাধিক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত 
হয় তখন কোন ব্যবহারে ষদি এ ত্রব্যের চাহিদা বাড়ে তাহ! 

হইলে সকল ক্ষেত্রেই উহার দাম বৃদ্ধি পাইবে । যেমন, কোন শিল্পে ষদি ইঞ্জিনিয়ারদের 
চাহিদা বাড়িয়া যায় তাহা! হইলে অন্তান্ত ক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ারদের যোগান কমিয়া যাইবে, 

সংমিশ্রিত চাহিদা 
কাহাকে বলে 
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ফলে ইঞ্জিনিয়ারদের বেতন বৃদ্ধি পাইবে । এখানে মনে রাখিতে হইবে, যে-সকল 
দ্রব্যের চাহিদা সংমিশ্রিত সেই সকল দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ বিভিন্ন ব্যবহারে 
রিলে সমান হয়। কারণ, কোন এক ক্ষেত্রে যর্দি কোন উপাদানের 

টি প্রান্তিক উপযোগ অন্যান্ ক্ষেত্রের তুলনায় অধিক হয় তাহা হইলে 
উপার্দানটি অন্ঠান্ ক্ষেত্র হইতে সরাইয়। আনিয়! এ ক্ষেত্রে নিয়োগ 

করা হইবে। ইহাই সমপ্রাস্তিক উতৎপন্নের বিধির (1.8৮/ ০৫ 7.0001-7087£172] 

[২০195 ) প্রতিপাগ্য বিষয় ।১ কিভাবে সংমিশ্রিত দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয় তাহ। 
সহজেই বুঝা যায়। বিভিন্ন ক্ষেত্রের চাহিদা যোগ দিলেই উপার্দানটির সামগ্রিক 
চাহিদা পাওয়া যায়। ইহার সহিত উপাদানটির যোগানের তুলনা করিলেই ভারসাম্য 
দাম কি হইবে তাহা! নির্ধারণ করা যায়। 

হ। পল্রস্পল্র-অম্পক্ষিত োগান্ন ( 1107021-71215050 

১015 ) : পরম্পর-সম্পকিত যোগান প্রধানত ঢই প্রকার : সংযুক্ত যোগান ও 
সংমিশ্রিত যোগান । 

১। সংযুক্ত যোগান বা সহ-উৎপন্সের যোগান (০:76 54105 
০: ]০1226 7940058069 ) : যখন উৎপাদনের প্রকৃতি এরূপ হয় যে একটি দ্রবা 
উৎপাদন করিলে অপর আর এক বা একাধিক দ্রব্য সগে সংগে উৎপন্ন হয় তখন 
এ সকল সহ-উৎপন্ন দ্রব্যের যোগানকে সংযুক্ত যোগান বল! হয়-_যেমন, ধান ও 
ৃ খড, পশম ও ভেড়ার মাংস, গ্যাস ও কোক, তুল! ও তুলাবীজ, গম 
১৮5 ও ভূসি ইত্যাদি। ধান উৎপন্ন করিলে উহার সংগে সংগে খডও 

উৎপন্ন হইবে । মাংসের জন্য ভেডা পুষিলে উহা! হইতে প্রশম 
পাওয়! যাইবে । মোটকথা মনে রাখিতে হইবে, সংযুক্ত যোগানের ক্ষেত্রে একটি দ্রব্য 
উৎপাদন করিতে গেলে আবশ্টিকভাবে অপর আর একটি ভ্রব্যও উৎপন্ন হই! যায়। 

সংযুক্ত যোগানের দীম-নির্ধারণ : এখন প্রশ্ন, সহ-উৎপন্নভ্রব্যের দাম কিভাবে 
নির্ধারিত হইবে? আমর] জানি ভারসাম্য দাম নির্ধারিত হয় তখনই যখন কোন 
ব্রব্যের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় প্রাস্তিক বিক্রয়লন্ধ আয়ের সমান হয়। সংযুক্ত যোগানের 
ক্ষেত্রে সহ-উতপন্ন দ্রব্যগুলির মোট উৎপাদন-ব্যয় আমরা সহজেই পাই কিন্তু উহাদের 
পৃথক পৃথক প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় কিভাবে বাহির করা যায়__ইহাই হইল প্রশ্ন । 

সহ-উৎপন্ন দ্রব্যগুলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা ষায়। প্রথমত, কতকগুলি ক্ষেত্রে 
সহ-উৎপন্ন দ্রব্যগুলির উৎপন্নের অন্গুপাত কতকটা পরিবতিত কর! যায়। উদাহরণ- 

স্বরূপ, ভেড়ার মাংস ও পশমের কথ উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
ডিপ একজাতীয় ভেড়া (যেমন, নিউজিল্যাণ্ডের ভেড়া) পুষিলে 

অধিক মাংস এবং কম পশম পাওয়া যায়, আর একজাতীয় ভেড়া, 

( যেমন, অস্ট্রেলিয়ার ভেড়া ) হইতে কম মাংস এবং অধিক পশম পাওয়। যায়। আবার 

১, ১৫৫ পৃষ্ঠা দেখ। 
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ধান ও খড়ের ক্ষেত্রে এমন হইতে পারে যে, বীজ সার প্রভৃতি পরিবতিত করিয়। 
প্রতি একর জমিতে খডের অস্থপাতে ধানের উৎপাদন বাড়ানে। সম্ভব হইতে পারে। 
এইভাবে েক্ষেত্রে সহ-উৎপন্ন দ্রব্যগুলির উৎপাদনের অনুপাত পরিবর্তন করা যায় 

সেক্ষেত্রে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় বাহির করা৷ সম্ভব। একটি দৃষ্টাস্ত গ্রহণ করিলে 
বিষয়টি সহজে বুঝা যাইবে । ধর] যাঁউক, ছুই জাতীয় ভেডা আছে এবং উভয় 
জাতীয় ভেভার প্রত্যেকটির দাম ১৪ টাকা করিয়া! । প্রথম জাতীয় প্রত্যেকটি ভেডা 
হইতে ৯ একক মাংস এবং ১০ একক পশম উৎপন্ন হয় আর দ্বিতীয় জাতীয় প্রাতিটি 
ভেডা হইতে ১০ একক মাংস এবং ৮ একক পশম উৎপন্ন হয়। ইহা! হইতে আমরা! 
এইরূপ হিসাব করিতে পারি : 

মোট ১৪০ টাঁকা ব্যয়ে প্রথম জাতীয় ১০টি ভেডার উৎপন্ন 
-৯০ একক মাংস+১** একক পশম 
মোট ১২৬ টাকা ব্যযে দ্বিতীয় জাতীয় ৯টি ভেডার উৎপন্ন 

- ৪৯০ একক মাংস+৭২ একক পশম 

এই হিসাবে দেখা যাইতেছে, ১৪ টাক! অতিরিক্ত ব্যয কবিলে ২৮ একক 
অতিরিক্ত পশম পাওয়া যায়। সুতরাং পশমেব প্রান্তিক উতপাদন-বায় হইৰে 

ই টাকা- ৫০ পয়লা । অন্কুৰপভাবে আমব। মাংসেব প্রান্তিক উৎপাদন-বায়ও এইভাৰে 

মোট ১১২ টাকা ব্যয়ে প্রথম জাতীয় ৮টি ভেভার উৎপন্ন 
-৭২ একক মাংস+৮* একক পশম 
মোট ১৪০ টাকা ব্যয়ে দ্বিতীয় জাতীয় ১০টি ভেডার উৎপন্ন 

- ১০০ একক মাংস+৮৭ একক পশম 

এক্ষেত্রে দেখা যায় যে ২৮ টাক] অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া ২৮ একক অতিবিক্ত মাংস 
পাওয়া যায়। স্থতরাং মাংসের প্রান্তিক উতৎ্পাদন-ব্যয হইবে ২৮ টাকা ১ টাকা। 

এখন প্রান্তিক উতপাদন-ব্যয় যদি এইভাবে বাহির করা যায় তাহা হইলে 
ভারসাম্যের অবস্থা নির্ণয় করা কঠিন নয়। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার 

3 ক্ষেত্রে এই প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ষখন দামের ও প্রান্তিক 
ন্গেত্্ে 

ভারসাম্য বিক্রয়লন্ধ আয়ের সমান হইবে তখনই উৎপার্দকের ভারসাম্য 

হইবে। অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেও উৎপাদকের প্রান্তিক 
উৎপাদন-ব্যয় তাহার প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ আয়ের সমান হইবার প্রবণত! দেখা দিবে। 

ঘিতীয় শ্রেণীর সহ-উৎপর দ্রব্য হইল সেইগুলি যেগুলির উৎপন্নের অন্থপাত নিধি 
থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে একটির উৎপাদন বৃদ্ধি কর হইলে অপরটি সমান্থপাতে বৃদ্ধি পায়। 
হারের! যেমন, কাচাতুল! ও তুলাবীজ যদি নির্দিষ্ট অনুপাতে একসংগে 
অন্ত উপায় বারা উৎপাদিত হয় তাহা হইলে কাচাতুলার উৎপাদন দ্বিগুণ কর! হইলে 

তুলাবীজের উৎপাদনও ঘিগুণ হইবে । স্থতরাং এক্ষেত্রে কাচাতুল! 
বা তুলাবীজের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় পৃথকভাবে বাহির করা যায় না। অতএব 
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প্রশ্ন উঠে, এরূপ ক্ষেত্রে কিভাবে দাম নির্ধারিত হইবে? ইহার উত্তরে নিম্নলিখিত 
নীতিগুলির উল্লেখ কর] যাঁয়। 

প্রথমত, দীর্ঘকালীন অবগ্ঠায় উভয় দ্রব্যের মিলিত দাম উভয় দ্রব্যের মিলিত 
উতৎ্পাদন-ব্যয়ের সমান হইতে হইবে । উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা দাম কম হইলে যোগান 

কমিয়া যাইবে । 
দ্বিতীয়ত, দাম এইরূপ হইবে যে সহ-উতপন্ন দ্রব্যের প্রত্যেকটি যতট। উৎপন্ন বা 

যোগান হইয়াছে ততটাই যেন বিক্রয় হয়। অর্থাৎ, প্রত্যেক দ্রব্যের যোগান ও 
উহার চাহিদা সমান সমান হইবে । কত দামে প্রত্যেকটি দ্রব্য বিক্রয় হইবে তাহা 
প্রধনত ক্রেতাদের প্রান্তিক উপযোগের উপর নির্ভর করিবে। তৃতীয়ত, প্রত্যেক 
দ্রব্যকে বাজারে বিঞয়যোগা করিবার জন্য পৃথক ব্যয় বহন করিতে হইতে পারে। 

যেমন, তুলাবীজ বিদেশী বাজারে প্রেরণের জন্য প্যাকিং ও পরিবহণজনিত ষে-ব্যয় 
হইবে তাহা তুনাবীজের নিজন্ব ও পুথক ব্যয়__ইহার সহিত কাচাতুলার ব্যয় 
জড়িত নয় । এখন যে-ব্যয় আলাদা] করা যায় অন্তত তাহ। সংশ্লিষ্ট দ্রব্যটি বিক্রয় 

করিনা উন্নন করিতেই হইনে। তাহা কর| সম্ভব না হইলে উৎপাদক দ্রব্যটি 
বিক্রনই করিনে না, কারণ নিক্রয়করণ-বায়ও বিক্রয়লন্ধ আয় হইতে উঠানো সম্ভব 
হইবে না। 

এখন দেখা ধাউক, মহ-উৎপন্ন দ্রব্যগুলির মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা উহার্দের 

দ|মের উপর কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে। ভেড়ার মাংস ও পশমের উদাহরণ লইয়! 
দয প্রা যাউক যে, মাংসের চাহ্দি! বৃদ্ধি পাইল । ইহার ফলে মাংসের 

অুক্ত যোগানের 
ক্ষেত্রে পারম্পারক দাম বুদ্ধি পাইবে এবং ভেভার ব্যবসায় অধিক লাভজনক হইবে। 
সম্পর্ক কিভাবে দামের এখন অধিক নংখ্যক ভেড1 পালিত হইবে এবং ফলে মাংস ও 

৪5 পশম উভয়ের যোগানই বৃদ্ধি পাইবে । শেষ পর্যস্ত ফল ্াভাইবে 
এইরূপ : মাংসের দাম কতকট বৃদ্ধি পাইবে, কারণ উহার চাহিদা 

পূর্বাপেক্ষা বাডিয়াছে, অপরদিকে কিন্তু পশমের দাম কমিয়া যাইবে, কারণ উহার 
চাহিদা] সমানই থাকিয়। গিয়াছে । 

পার্খববর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রের সাহায্যে বিষয়াটর ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। 
পার্বর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে যে, মাংসের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় দাম 

০07 হইতে বৃদ্ধি পাইয়া 03 হইতেছে . সংগে সংগে যৌগানের পরিমাণ 05 
হুইতে বৃদ্ধি পাইয়া 055-এ দ্াড়াইতেছে। ভেড়ার ব্যবসায় অধিক লাভজনক হইয়। 
দাড়ানোর দরুন অধিক সংখ্যায় ভেড়া উৎপন্ন হইতে থাকিবে । ফলে বাজারে 

অধিক পরিমাণে পশমের যোগান হইতে থাকিবে এবং পশমের প্রান্তিক উৎপাদন- 
ব্যয় হাস পাইবে । পশমের যোগান-রেখা 55 হইতে ডানদিকে নিচে সরিয়। আসিয়া 
5255. হইবে। কিন্তু পশমের চাহিদা! বৃদ্ধি না পাওয়ায় এবং উহার যোগান 
05 হুইতে 05:-এ পরিণত হওয়ার দরুন পশমের দাম ০7 হইতে হাস পাইয় 
07১5-এ দাঁড়াইবে। 



অবশ্ঠ চাহিদ্া-পবিবর্তনের ফলে উভয় দ্রবোর দামের এই পরিবর্তনের মাত্র! 
তইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে : (১) যোগান ও চাহিদার স্থিতিস্থাপকত! এবং 
(২) সহ-উৎপন্ন দ্রব্যের উৎপাদন বা যোগানের অন্থুপাতের পরিবঙনষোগ্যতা | 

প্রথমত, ভেড়ার যোগান যদ্দি স্থিতিস্থাপক হয়__অর্থাৎ দাম সামান্য বাঁডিলেই দি 
ভেভার যোগান বিশেষভাবে বুদ্ধি পায় তাহা হইলে মাংসের চাহিদ। বৃদ্ধি পাইলেও 
১হিদা-পবিবর্তনজনিত উহাব দামবৃদ্ধির পরিমাণ খুব বেশী হইবে না। অপরদিকে 
ধাম-পবিবর্তনের মাত্রা কিন্তু পশমের দাম বিশেষভাবে হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবন। থাকিবে। 
৪ উপৰ আর যর্দি ভেড়ার যোগান অস্থিতিস্থাপক হয় তাহা হইলে মাংসের 

্ চাহিদাবৃদ্ধির ফলে মা"সের দাম অপেক্ষাকৃত অধিক মাত্রায় 
বাডিবে কিন্তু পশমের দাম অপেক্ষাকৃত কম হ্রাস পাইবে । এখন আবার পশমের 
চাহিদ। স্থিতিস্থাপক হইলে দাম যতটা হাস পাইবে চাহিদ] অস্থিতিস্থাপক হইলে দাম 
তাহার অধিক হাস পাইবে । 

ছিতীয়ত, মাংস ও পশমের উৎপন্নের অন্গপাত যদ্দি পরিবন্তিত কর] সম্ভব হয়, 
তাহা হইলে মাংসের চাহিদারৃদ্ধির ফলে পশমের উৎপন্নের পরিমাণ কতকটা বৃদ্ধি 
পাইলেও খুব বেশী বৃদ্ধি পাইবে না, অতএব পশমের দাম খুব বেশী হ্রাস পাইবে 
না। কিন্ত মাংস ও পশমের উৎপন্নের অনুপাত পরিবর্তন করা যদি সম্ভব না হয় 
তাহা হইলে মাংসের চাহিদাবৃদ্ধির সংগে মাংসের উৎপাদন বাডানে। হইলে পশমের 
উৎপাদন বিশেষভাবে বাড়িয়া যাইবে । ফলে পশমের দাম অধিক মাত্রায় হাস 
পাইবার সম্ভাবনা! থাকিবে। উপরে মাংসের চাহিদ! বৃদ্ধি পাইলে কি হয় তাহ! 
বল। হইয়াছে । মাংসের চাহিদা হ্রাস পাইলে ঠিক বিপরীত ফল ফলিবে। 

২। সংমিত্িত যোগান (00091291505165 59012915 ): যখন একই 

অভাব বা আকাংক্ষা! বিভিন্ন দ্রব্যে পরিতৃপ্ত করিতে সমকার্যকর তখন এ সকল ভ্রব্যের 
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যোগানকে সংমিশ্রিত যোগান বল হয়। যেমন, চাকফি ও কোকো পানীয়ের 
আকাংক্ষা পূরণ করিতে পারে, ট্রাম ও বাস উভয়ই যাতায়াতের প্রয়োজন 

মিটাইতে পারে । এই সকল দ্রব্যের বৈশিষ্ট্য হইল ষে একটি 
রতি অপরটির পরিবর্ত। অর্থাৎ প্রয়োজন হইলে একটির পরিবতে 

অপরটি ব্যবহার করা সম্ভব। ন্থুতরাং একটি ভ্্রব্য অপরটির 
প্রতিদবন্দী (০07099610%€ )। সংমিশ্রিত যোগানের ক্ষেত্রে একটি দ্রব্যের দাম 

ব্বাসবৃদ্ধি হইলে অপরটির দামের ত্রাসবৃদ্ধি হইয়া] থাকে । যেমন, 

সস যদি চা-এর দাম কমে তাহা হইলে কফির দামও কমিবার দিকে 

বিস্তার করে ঝুঁকিবে, কারণ কফির ক্রেতাগণের কিছু সংখ্যক চা-এর দাম 
কমায় চা-এর দিকে ঝুঁকিবে। ইহা হইতে বুঝা! যায়, সংমিশ্রিত 

যোগানের ক্ষেত্রে পরিবর্ত-দ্রবাগুলির দাম পরস্পরের সমান হইবার দিকে প্রবণত। 
দেখা যায়। 

হক্ষিণ্তসাল্র 
অনেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন দ্রবোর চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সহিত সম্পফিত। পরম্পর-সম্পকিত 

চাহিদ্বার মধ্যে ১। সংযুক্ত বা পরিপৃবক চাহিদা, ২। উদ্ভূত চাহিদা, এবং ৩। সংমিশ্রিত চাভিদাঁ_ 
এই তিনটিই প্রধান। পরম্পর-সন্পকিত যোগান প্রধানত ছুই প্রকারের : ১। সংযুক্ত যোগান এব * 
২। সংমিশ্রিত যোগান। সংযুক্ত যোগানের ক্ষেত্রে দাম দুইভাবে নির্ধারিত হয়ঃ (ক) প্রীস্তিক বিশ্লেষণ 
দ্বারা, এবং (থ) অন্য উপাষ দ্বারা । 

1,.10280989 6109 0010080019৭ 17101) 06101010106 006 81068 01 00011070016195 6179 816 
)080015 10:0.5090, (0. ঢে. 73. 0920. 1989, 60) 

[ একই পদ্ধতিতে দ্রব্যসমূহ উৎপন্ন হইলে (সংযুক্ত যোগান) উহাদের দাম-নিধারণের পদ্ধতি ব্যাথা। 
কর।] (২৪৬-৪৯ পৃষ্ঠ) 

৪. ০ 819. 009 022098 0£ 101776 7):0010069 00681001900 11) 8 100:60617 00101961016 
1199289৮? 

[পুর্ণাংগ প্রতিযোগিতাধীনে সহ-উৎপন্ন (ৰা সংযুক্ত যোগান) দ্রব্যসমূহের দাম কিভাবে নির্ধারিত 
হয়? ] (২৪৬-৪৯ পৃষ্ঠা ) 

৪. ৬1০০] &:00 2986500 &16 108)0015 70:0708, [0150988 09 9880$ 01 012870899 37) 8179 
৪0101001800 092008100 10 %০০] 81901 10109 0€ 1006602, 

[পশম ও মাংস একই সংগে উৎপন্ন হয়। পশমের চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তনের ফল মাংসের 
দামের উপর কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে দেখাও ।] (২৪৬-৪৮, ২৪৮-৪৯ পৃষ্টা ) 



২১ ফটক! কারবার 
€( 57600014710 ) 

ফউন্া কালবান্প ও চালান কাললান্প (39905156107 এন 
47010288৩ 0012002 ) : ফটক কারবারের আলোচনাকে দাম-নির্ধারণ 
তত্বের পরিশিষ্ট হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে । মোটামুটি পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক 
পাজারে দাম যে সর্কক্ষেত্রেই এক হইবার প্রবণতা দেখা দেয় তাহার মূলে আছে দুই 
প্রকার ব্যবসায়ীর অস্ভিত্ব। ইহার] যথাক্রমে ফটক] কারবারী (596০0185005 ) এব 
চালান কারবারী (৪188865) নামে পরিচিত। ফটক কারবারীরা ভবিষ্কৎ 
দামের হ্বাসবৃদ্ধি বা কালগত পার্থক্য লইয়! কারবার করে, চালান কাববাবীব। দামের 
স্থানগত পার্থক্য লইয়া কারবার করে। আরও স্ুম্পষ্টভাবে বলিতে গেলে, ফটক। 
কারবারী ভবিষ্বৎ দামের হাসরদ্ধি অনুমান করিয়া ক্রয়বিক্রয় কবে। সেলিগম্যানেব 
(361180191) ) ভাষায় বলা যায়, “ফটক! কারবার বলিতে বুঝায় ভবিষ্যৎ দাম 
পরিবর্তনজনিত মুনাফা লাভের আশায় ক্রয়বিক্রয় করা।”১ অপরদিকে চালান 
কারবারীরা ( 81191088615 ) ভবিষ্যৎ লইয়া নহে, বর্তমান লইযাই মাথ| ঘামায়। 

তাহার বর্তমানে বাজাবেব বিভিন্ন অংশে কি দামে ক্রয়বিক্রয় হইতেছে তাহা জানিয়া 
ষে-স্থানে স্বল্প দামে বিক্রয় হইতেছে সেখান হইতে মাল ক্রয় কবিয়া যেখানে দাম বেশী 
সেখানে বিক্রয় করে। ইহার ফলে দামে সমতা আসে । 

বিষয়টিকে পরিস্ফুট করিবার জন্য উদ্দাহরণের সাহায্য লওয়। যাইতে পাবে । ধব। 
যাউক, বর্তমানে গমের দাম কুইন্টাল প্রতি ৫* টাক, কিন্তু ফটক] কাববাবী মনে 
করিতেছে যে ৬মাস পরে দাম ৬* টাক] হইবে। ফলে সে গম ক্রয় করিতে স্থর 
করিল। অনেক কারবারী যর্দি একসংগে গম ক্রয় করিতে স্থুরু কবে তবে দাম 
বাড়িতে সরু করিবে। অপরদিকে ৬ মাস পরে সকলে যখন গম বিক্রয় কবিতে 

আরম্ভ করিবে তখন দাম যত বেশী হইতে পারিত তত বেশী হইবে ন।, কারণ বর্তমানে 
গম ক্রয় করার ফলে ভবিষ্যৎ যোগানের পরিমাণ বাডিয়া যাইবে । ফলে গমেব 
বর্তমান ও ভবিব্যৎ দামে ৫০ টাকা এবং ৬ টাকা এইবপ পার্থক্য না থাকিয়। 
একটা সমত। আসিবে । হয়ত বর্তমান দাম বাড়িয়। ৫৪-৫৫ টাক। হইবে, ভবিষ্যৎ 

দামও কমিয়! ৫৪-৫€৫ টাঁকা হইবে। 
অনুরূপভাবে চালান কারবারীরা যদি দেখে যে চাউল বর্দমানে ৮* টাক! কুইণ্টাল 

দামে এবং বীকুড়ায় ১০* টাকা কুইণ্টাল দামে বিক্রয় হইতেছে তবে, চাউল চাল।ন 
দেওয়া নিষিদ্ধ না হইলে, তাহার বর্ধমান হইতে বাকুড়ায় চাউল চালান দিতে সুরু 
করিবে। ফলে বর্ধমানে চাউলের দাম বাড়িবে ও বাকুড়ায় কমিবে এবং চাউলের 
বাজারের উভয় অংশে দামে কতকটা সমত। আসিবে। 

১১285 ৪০০০5186100, 29 21098066156 700020889 ০৮ 8819 01870568108 10. &3৪ 1১০99 ০ 
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২৫২ অর্থবিদ্যার ভূমিকা 

ফটক]1 কারবারীকেও "চালান কারবারী” (8201058০) বলা যায়। তবে সে 
রঃ বাজারের এক অংশ হইতে অন্য অংশে মাল চালান দেয় না, চালান 

কা কাববারও তা ৃ 
একর চালান কাববাৰ দেয় বর্তমান হইতে ভবিস্থতে। সতরাং ফটকা কারবারকে সময়ের 

মধ্য দিয় চালান কারবার” (81:01056 00008£18 610৩ ) বা 

ভবিষ্যৎ লইয়! কারবার €(06211759 11% £001০ ) বলিয়া বর্ণনা করা যায । 

সফুটক্কা ক্কান্পনান্প গু ফউক্ষান্াভ্ীী (50905180012 2150 

(91701011775 ) : কটক। শব্দটির সহিত কিছুট। নিন্মার ভাব মিশ্রিত আছে, কিন্তু 

»রাজী শব্দ “স্পেকুলেশনে'র সহিত কোন অবজ্ঞার ধারণ! জড়িত নাই। ইহার কারণ 
১ইল, বাংলায় ফটকা বলিতে শুধু ফটক। কারবার বুঝায় ন।, ফটকাবাজী বা জুয়াখেলাও 
(£2118 ) বুঝায় । ভারতে যাহা ফটক] বাজার বলিয়। পরিচিত সেখানে এই« 
জয়াখেলাই বেশী অঙ্ুষ্ঠিত হয়। এই জ্য়াখেল!র ক্ষেত্রে মাল হস্তান্তরের কোন 
প্রতিশ্রুতি ব। সম্ভাবন| থাকে না, কেবল দামের উঠানাম! লইয়! বাজী ধরা হয়। ধরা 
যাউক, কোন বাক্তি তিন মাস পরে “ডেলিভারি” লইবার চুক্তিতে আজ কিছু মাল ক্রয় 

করিল। এঁ তিন মাস পরে দাম কুইণ্টাল প্রতি ৫ টাকা করিয়। 
রা ধুদ্ধি পাইল । ফটকাবাছীর ক্ষেত্রে সে ডেলিভারি লইবার সময় 
পার্থকা মাল মোটেই লইবে ন|| কুইণ্টালপ্রতি ৫ টাকা করিয়। মুনাফাই 

লইবে। অপরদিকে দাম পডিম্না গেলে সে প্রতিশ্রুতি মত শুধু 
গমের পার্থকাটুকুই প্রদ্দান করিবে । এখানে বল প্রয়োজন যে ফটকাবাজীতে 
সাধারণত ক্রয়বিক্রয়ের চুক্তির সংগে সংগে টাকাকডির লেনদেন হয় না। নির্দিষ্ট 
সময়ের পর দামের হাসরুদ্ধি দেখিয়| ক্রেতাবিক্রেতা নিজেদের মধ্যে দেনাপাওন| 
মিটাইয়া লয় । 

ফটকাবাজীর নিন্দা : এইরূপ ফটকাবাজী ভারতে ভোগ্যপণ্য, শিল্পের জন্য 
কাচামাল, ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের শেয়ার প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে চলে। ইহা আজ বৃষ্টি 
হইবে কি না-হইবে, মোহনবাগান জিতিবে না৷ ইস্টবেংগল জিতিবে ইত্যার্দির উপর 
বাঙ্গী রাখ বা! জুয়াখেলারই সামিল। স্থতরাং ফটকাবাজী বাজী রাখা বা জুয়াখেল। 
মাত্র এবং এই কারণেই ইহাকে অশ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখা হয়। 

প্রশ্ন উঠিতে পারে, জুয়াখেলা নিন্দার বিষয় কেন_কেন ইহাকে অশ্রদ্ধার 
চক্ষে দেখ। হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে কতকটা নীতির এবং কতকটা অর্থ নৈতিক 
তত্বের অবতারণ। করিতে হয়। 

জয়াখেল! নীতি-বিগহিত বলিয়। বিবেচিত হয়। কেন বিবেচিত হয় তাহা 
অর্থবিদ্ভাবিদ্দের আলোচ্য বিষয় নহে । তবে সাধারণে জুয়াখেলাকে 

+। ইহা শীতি-বিগর্িত ছু্নীতিমূলক বলিয়া মনে করে বলিয়া অর্থবিস্ভাবিদ এই অভিমতকে 
উপেক্ষা! করিতে পারেন না। 



ফটক কারবার ২৫৩ 

অর্থনৈতিক তত্বের দিক দিয়া জুয়াখেলার বিরুদ্ধে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ 
রাজার আছে। প্রথমত, জুয়াখেলার ফলে অন্ুৎপাদদনশীল টাকাকডিই 

রিকি হস্তাস্তরিত হয় ,১ ইহার দ্বারা কোনপ্রকার উপযোগ সৃষ্ট হয় 

মসমর্থনীয় না। উপযোগ হ্ষ্ট না হইলেও ইহাতে সম্পদ নিযুক্ত থাকে. 

সময় ব্যয়িত হয়। ফলে জাতীয় অপচয় ঘটিতে থাকে । জাতীয 
আয় যতটা বৃদ্ধি পাইতে পারিত, ততটা পাঘ না। 

দ্বিতীয়ত, জুয়াখেলার ফলে আয়গত বৈষম্য ও অনিশ্চয়তা (17060081105 ৪270 

196211115 ০0£ 15002095 ) বৃদ্ধি পা | বর্তমানে মান্ষে মানুষে যে আঘ-বৈষমা 

বহিয়াছে জুয়াখেল! তাহাকে বাভাইয় তুলে। যাহার মাসিক আয় ২ এত টাক! 
মাত্র, সে যাহার মাসিক আয় ২ হ|জার টাক] তাহার নিকট জুয়ায় ১০০ টাকা হারিতে 

পারে। ইহার ফলে দ্বিতীয় ব্যক্তির ভোগে বিশেষ কিছ পবিবর্তন না ঘটিলেও প্রথম 
ব্যক্তির পরিবারবর্গকে একবেল। অনাহারে থাকিতে হইতে পাবে । আবার জয়া- 
খেলোয়াডেরই আয় নির্দিষ্ট থাকে না। যে এই মাসে ৫০* টাকা জিতিয়! পোলাও- 
কালিয়া খাইল, পরের মাসে তাহাকে ৫০০ টাকা হারিয়। স্ত্রীর গহন লইয়া খণ কবিতে 

বাহির হইতে দেখা যাইতে পারে । 
তৃতীয়ত, পরিমাণবৃদ্ধির সংগে সংগে টাকাকডিরও প্রান্তিক উপযোগ কমিয়া যায় 

বলিয়। জুয়াখেল! অর্থবি্ভাবিদের সমথিত হইতে পারে না। সমপর্যায়ের ব্যক্তিসমূহের 
মধ্যে জুয়াখেল৷ চলিলে হার ফলে একজনের টাকাকডির পরিমাণ 

টানি হাস পায়। ফলে প্রথম ব্যক্তির নিকট টাকাকডির প্রান্তিক 

জন্য সমর্থিত হযনা. উপযোগ কমে, ছিতীয় ব্যক্তির নিকট বাডে। ইহা সর্বাধিক সমাঁজ- 
কল্যাণ বা সর্বাধিক পরিতৃপ্রির (09 সা তাও 58101599001010 ) 

পথ নহে। বিভিন্ন আথিক সংগতির লোকের মধ্যে জুয়াখেল| চলিলে এই কল্যাণ 
আরও ব্যাহত হয়। 

বলা হইয়াছে যে আমার্দের দেশে শেয়ার বাজারে বহু পরিমাণ ফঘটকাবাজী চলে । 
কিন্তু শেয়ার ক্রয়বিক্রয়সংক্রান্ত কার্য মাত্রেই ফটকাবাজী নহে। শেয়ার বাজারে 
রযাাল বহু পরিমাণ প্রকৃত ফটকা কারবারও (52০0112110) ) চলে। 

প্রতিক্রিয়া টি করে, শেষোক্ত ক্ষেত্রে টাকাকডির সংগে সংগে শেয়ারও হস্তাত্তরিত 
জুয়া করে না হয় এবং ইহার ফলে দামের উপরও প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। দামের 

উপর এই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করাই ফটক কারবারের বৈশিষ্ট্য । 
ফটকাবাজী বা জুয়াখেলার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের দামের উপর কোন প্রতিক্রিয়া দেখ! 
দেয় না? যাহার! বাজী জিতে ব৷ হারে তাহারাই মাত্র লাভবান ব] ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 

কারবারের পরিধি €5০০7০ 0£ 97608196056 10968187789 ) 2 

ফটক কারবারের পরিধি বিশেষ ব্যাপক নহে, ধদ্দিও ব1 যে-কোন বিষয় লইয়া ফটকার 

১, 38301126 4370501568 **, 865219 8582081975 01 2002097 *. 02598208200 009 108. 
98050818020 



২৫৪ অর্থবিষ্ার ভূমিকা 
বাজী ধর! যাইতে পারে। প্রকৃত ফটক কারবার চলিতে হইলে কতকগুলি সর্ত পূরিত 
হুওয় প্রয়োজন । প্রথমত, সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের চাহি] ব্যাপক হইবে। ঘিতীয়ত, দ্রব্যটির 
রর জাত ও মান (£:8065 220 51059705 ) নির্ণয়ে অস্থবিধা 

দি হইলে চলিবে না। তৃতীয়ত, দ্রব্যটির যোগানও নিয়মিত হইবে । 
এই সঙ তিনটির কোনটি ষদি পুরিত না হয় তবে উহার ভবিষ্যৎ 

দাম লইয়। কেহই কারবার করিতে চাহিবে না। চাহিদা ষদ্দি সংকীর্ণ হয় তবে ভবিষ্যৎ 
বিক্রয় সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতে পারিবে না। স্কৃতরাং তাহাকে ছুই প্রকারের ঝুকি বহন 
করিতে হইবে : (১) ভ্রব্যটির দামহাসের ঝুঁকি এবং (২) উহা! অবিক্রীঘ থাকার 
ঝুঁকি । ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত ঝুঁকি বহন করাই ফটক! কারবারীর কার্ধ, দ্বিতীয়োক্ত 
ঝুঁকি নহে। সংশ্লিষ্ট ভ্রব্যটিব জাত ও মান নির্ণয়ে অস্থবিধ! হইলে ডেলিভারির সময় 
গোলমাল দেখ! দিতে পারে । উদ্দাহরণন্বরূপ, অগ্য হইতে ৬ মাস পরে ১ হাজার 
টুকরি বোম্বাই আম ডেলিভারির চুক্তি হইলে ডেলিভারির সময় ক্রেতা বলিতে পারে 
যে আরও বড বড ও আরও টাটক] বোশ্বাই আম দেওয়ার কথা ছিল। সংশ্লিষ্ট 
দ্রব্যের যোগান অনিয়মিত হইলে চুক্তি পূরণে অনিশ্চয়তা থাকে । ফলে প্ররুত ফটকা' 
কারবারী এইরূপ করিতে চাহে না। 

উপরি-উক্ত সর্ত তিনটি কয়েক প্রকার ভোগ্যদ্রব্য ও কাঁচামাল, শেয়ার এব" 
মূলাবান ধাতুর ক্ষেত্রে পূরিত হয় বলিয়! ইহাদের বেলাতেই ফটকা! কারবারের প্রাধান্ত 
দেখিতে পাওয়। যায়| 

ফটক! কারবারের দুইটি রূপ (৮০ [5017799 0£ 91990818110 ) £ 

মোটামুটি ফটক। কারবারের ছুইটি পৃথক রূপ আছে: (১) তেজী কারবার এবং (২) 
তেজী কাববাৰ ও মন্দা কারবার । তেজী কারবারীর। দামবৃদ্ধির অনুমান করে এব" 
মন্দা কাববার দামবুদ্ধির চেষ্টা করে। মন্দা কারবারীর। দামহাসের অন্মান করে 
এবং দ্রামহ্বাসের চেষ্টা করে। উভয়েরই কার্ধের আরও একটু ব্যাখ্যা কর! প্রয়োজন । 

তেজী কারবারীরা দামবৃদ্ধির অন্থমান করার সংগে সংগে ভবিষ্ততে ডেলিভারির 
সর্তে (৮ম 1008) বর্তমান দামে ক্রয়ের চুক্তি” করে। ধরা যাঁউক, কোন কারণে 
কাচাপাটের যোগান হাস পাওয়ায় অন্থমান করা হইতেছে ষে ৬ মাস পরে উহার 
দাম গাইটপ্রতি ১০* টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১২০ টাকা হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে 
ফটক] কারবারী বঙমানে ১০০ টাক করিয়। দামে পাট ক্রয় করিতে সুরু করিবে। 

৬মাস পরে পাটের দাম ঘখন ১২০ টাকা বা কাছাকাছি 
তেলসী কারবারের বর্ণনা উঠিবে তখন উহা! বিক্রয় করিয়া দ্দিবে। এইভাবে বিভিন্ 
ফটক। কারবারী যর্দি পাট ক্রয় করা স্থুরু করে তবে বর্তমানে পাটের দাম বাড়িয়া 
যাইবে এবং ভবিম্ততে যখন সকলেই বিক্রয় করিতে চাহিবে তখন দাম যতটা বাড়িতে 
পারিত, ততটা বাড়িবে ন|। 

মন্দা কারবারী ভবিস্ততে ডেলিভারির সর্তে বর্তমান দামে “বিক্রয়ের চুক্তি” করে। 
ধর] বাউক, কারবারী ভাবিল ষে৬ মাস পরে পাটের দাম গীঁইটপ্রতি ১** টাক 



ফটকা কারবার ২৫৫ 

হইতে কমিয়! ৮* টাক। হইবে । এক্ষেত্রে সে বর্তমান ১০০ টাকা দ্ামেই ৬ মাস 
পরে ডেলিভারির চুক্তি করিলে গাইটপ্রতি ২* টাকা করিয়া লাভ করিতে 

পারিবে। এবপ সকল ফটক কারবারীরই দামহ্বাসের অনুমান 
দা কাববারের বর্ণনা করিয়া বর্তমানে ক্রয় হইতে বিরত থাকিলে বর্তমানেই দাম কিছু 
পড়িয়া আসিবে , আবার সকলেই ৬ মাস পরে যখন পাট ক্রয় করিয়া ডেলিভারির 
বাবস্থা করিবে তখন তাহাদ্দের কার্ষের ফলে দাম কিছু হাস পাইবে । ফলে দামে 
মোটামুটি একটা স্থায়িত্ব আসে। কিন্তু এই স্থায়িত্ব সৃষ্টি করা ফটকা কারবারীর 
নক্ষ্য নহে। তাহাব উদ্দেশ্ত দামের পার্থক্য আরও বাডাইয়া তোল1। তাহার! 
ইহ! করিতেই চেষ্টা করে। কিন্তু তাহার্দেব কার্ষের ফলে বিপবীতই ঘটে-_দাঁমে 
সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানেই হইল ফটক] কারবারের প্রধান সার্থকতা, 
ইহার জন্য ফটকা কারবার অর্থনৈতিক জীবনেব প্রয়োজনীয় উপাদান বলিয়! 
গণ্য তয। 

ফটক! কারবারের আবফল €(9677655 ০£:996081861019 ) : উপরি-উক্ত 
সালোচন। হইতে ফটক] কারবারের প্রধান সফল সম্বন্ধে ধারণ। সহজেই করা যাইবে । 

জা আথিক নীতির অন্যতম উদ্দেশ্টসাধন করে। অর্থাৎ, ইহার জন্য 
রব্যযূল্যে কতকটা স্থায়িত্ব আসে এবং ভোক্তাদের নিকট ভ্রব্যটির 

যোগান মোটামুটি অব্যাহত থাকে ।৯ 
দ্রব্যযুল্যে স্থায়িত্ব শুধু ভোক্তার দিক হইতে নহে, উৎপাদ্দকের দিক হইতেও 

প্রয়োজনীয় । কীাচামালের দাম যদি মোটামুটি স্থায়ী হয় তবেই উৎপাদক ভবিস্তৎ 

সরবরাহের দায়িত্ব লইতে পারে , ভবিষ্যৎ বিক্রয়ের আশায় 

লা বা উৎপাদক উৎপাদন করিতে পারে। বর্তমান উৎপাদনবব্যবস্থা ভবিস্তৎ 
চাহিদার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পরিচালিত হয় বলিয়া ফটকা 

কারবারের এই বৈশিষ্ট্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 
ইহা! ছাভাও ফটক! কারবারীরা আর একভাবে উৎপাদ্দকগণের ঝুকি হাস ফরে-_ 

তাহার! উৎপাদকগণের ঝুঁকি স্বেচ্ছায় বহন করিতে সমর্থ হয়। যে-পদ্ধতিতে এই 
কার্য সম্পাদিত হয় তাহাকে বেড়া দেওয়া (1:508188 ) বলিয়া অভিহিত করা হয়। 
পদ্ধতিটি কতকটা হইল মোহনবাগান-ইষ্টবেংগলের খেলায় দুই দলই জিতিবে বলিয়া 
নরক হা ছুই দূল পৃথক লোকের নিকট সমপরিমাণ বাজী রাখার মত। ফলে 
৬ যে-দলই জিতুক না কেন, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কোন লাভক্ষতি হইবে 

না। মোহনবাগান জিতিলে সে যর্দি একজনের নিকট ১০ টাকা 
হারে, ইষ্বেংগল হারিয়াছে বলিয়া অপরজনের নিকট হইতে ১* টাকা জিতিবে। 
অঙ্রূপন্ডাবে যদি কোন আটা-ব্যবসায়ী বর্তমান দামে তাহার সমস্ত মজুত গম পিষিয়া 
রঃ ১,. পু59 80600186079 280090 ০ ৪67ড196 6০. 001280329809 0৩ 29001086209 ৫50609- 
1008 20 011955 800 00289 027761010 ০052 689 7::৮ 7381010810 



২৫৬ অর্থবিদ্ার ভূমিকা 

আটা করিয়া বিক্রয়ের চুক্তি করে, তবে সে সংগে সংগে বর্তমান দামেই ভবিষ্যতে 
, গম ক্রয়ের চুক্তিও করিতে পারে। ফলে ভবিষ্ততে যদি গমের দামবৃদ্ধির ফলে 

বর্তমান দামে আটা বিক্রয়ের দরুন তাহার ক্ষতি হয়, তবে বর্তমান দামেই ভবিষ্যতে 
ক্রয়ের জন্য এই ক্ষতি পূরণ হইয়া যাইবে । এইভাবে উৎপাদক ঝু'কিকে বেড 
দিতে পারে। 

শেয়ার বাজারে ফটকা কারবার বিনিয়োগ-প্রবণতা গড়িয়া তুলে । যাহার! শেয়ার 
ক্রয় করে তাহার্দের অনেকের মধ্যেই প্রকৃত বিনিয়োগের সি তাহার 

ভবিষ্যৎ মূল্যবৃদ্ধি হইতে কিছু মুনাফা করিতে চায় মাত্র। কিন্ধ 
ফটকা কামর বাজার তাহার! তাহাদের এই কার্ধের দ্বারা বিনিয়োগে সহায়তা করে 
বিনিয়োগ বৃদ্ধিকৰে তাহাদের সঞ্চর শেয়ার বাজারে আবদ্ধ থাকে বলিয়৷ শিল্পবাণিজ্যের , 

রিনা রাকাত পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ইহা সঞ্চয়ের 
ইচ্ছাও গড়িয়া! তুলে 

শেয়ার ও ফটক! কারবারের গুরুত্ব : এই প্রসংগে শেয়ার বাজারে 
ফটক] কারবারের গুরুত্ব সন্বদ্ধে দুই-একটি কথা৷ বলা প্রয়োজন | শেয়ার বাজারে ফটক। 
কারবার দেশের বিনিয়োগ-পদ্ধতি ও সামগ্রিক শিল্প-বাবগ্থার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তা 
করে। ফটক! কারবারীর! যে-শেয়ার ক্রয় করিতে__অর্থাৎ তেজী কারবার করিতে 
ইচ্ছুক মূলধন সেইদ্দিকেই ধাবিত হয়। ফলে উৎপাদনের গতিও সেইদিকে নির্ধারিত 
হয়। কাঁচামাল শ্রম সংগঠন প্রভৃতি সকলই সেইদ্দিকে চলে। এইজন্য প্রয়োজন 
হয় ফটক কারবার সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করার এবং বিশেষ ক্ষেত্রে ফটক' 
কারবার নিয়ন্ত্রণ করার । তাহা না হইলে উৎপাদ্ন-পদ্ধতি অকাম্যভাবে পরিচালিত 
হইয়| জাতীয় কল্যাণ ব্যাহত করিবে। 

ফটক! কারবারের কুফল (৮15 ০£ 59600186015 ) £ ফটকা কারবার 

বিপথে পরিচালিত হইলেই স্থফলের পরিবর্তে কুফল দেখা দেয়। ইহা! বিপথে 
পরিচালিত হম প্রথমত ভুল অনুমানের জন্য । ফটকা কারবারীর 

সি কার্য হইল দামের হ্বাসবৃদ্ধি সম্বন্ধে ঠিকমত অন্থমান করিয়। সেইমত ৃ  

কুফল দেখা দেয় ক্রয়বিক্রয় কর1। ইহার ফলেই ভ্রব্যযুল্যে স্থায়িত্ব আসে । কিন্ত 

অনুমান যদি তুল হয় তবে দামের অস্থায়িত্বের পরিমাণ বাড়িয়াই 

যায়। ধরা যাউক, তুলার দাম বি পাইবে মনে করিয়া! অধিকাংশ ফটকা৷ কারবার 
বিগ পরিচািত. তেজী কারবার স্থরু করিল। এক্ষেত্রে তুলার দামহৃদ্ধির যর্দি 

কোন গর্ত |কারণ না থাকে তবে তেজজী কারবারের ফলে 

১) ভুল অনুমানের বর্তমানে দাম বাঁড়িবে সত্য, কিন্তু ভবিষ্যতে দাম আবার পুর্ব 
ঃ স্তরে নামিয়া আসিবে। ক্থৃতরাং ফটকা কারবারের ফলেই 
ক্রব্যযূল্যে অস্থায়িত্বের স্থষ্টি হইবে। 

ঘিতীয়ত, ফটক কারবারীরা 'অবৈধ কার্ধে লিগ্ত হইলেও কুফল দেখ! দেয়। এই 
অবৈধ কার্ষের মধ্যে আছে দাম সমবদ্ধে মিথ্য। গুজব রটানো, ভ্রব্যের যোগানে কৃতি 



ফটকা কারবার ২৫9 

ঘাটতির ্ৃষ্তি করিয়া একচেটিয়া মুনাফালাভের প্রচেষ্টা, ভিতরে ভিতরে সংবাদ সংগ্রহ 
রা করিয়া অন্যাধ্য কারবার করা, ইত্যার্দি। ফটক কারবারী হয়ত 
সা 1 সংবাদ সংগ্রহ করিল যে সরকার সিমেশ্ট আমদানি বন্ধ করিবার 

পু ব্যবস্থা করিতেছে। তখন সে যর্দি সিমেন্টের তেজী কারবার 
করে তবে ঘাটতির পরিমাণ বাঁড়িয়। দাম আরও উর্ধ্বমুখী হইবে । 
হার়াজিলার পরিশেষে, ফটকা কারবার ফটকাবাজীতেও রূপাস্তরিত হইতে 
পারত নে পারে। ইহা সমাজের দিক দিয়া কোনমতেই কাম্য বলিয়া গণ্য 

হইতে পারে না তাহার আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। 
উপরি-উক্ত যে-কোন ভাবেই ফটকা। কারবার বিপথে পরিচালিত হউক নয! 

কেন উহাকে অবৈধ (21165167905 ) বলিয়। গণ্য করা হয় । বৈধ (16581617962 ) 

বরাবর ফটক। কারবার সমাজেব পক্ষে কল্যাণকর ; অবৈধ ফটকা! কারবার 
রা ক্ষতিকর। অবৈধ ফটক। কারবারের ক্ষতি কতদূর অগ্রসর হইতে 

পারে ১৯২৯ সাল হইতে স্থরু করিয়!| বিশ্বব্যাপী মন্দাবাজার তাহারই 
চরম দৃষ্টান্ত । অবৈধ ফটক] কারবারের ফলে নিউ ইয়র্কের শেয়ার বাজার ১৯২৯ সালে 
যে ভাঙিয়া পডে তাহাই প্রত্যক্ষভাবে বিশ্বব্যাপী মন্দাবাজাবের স্চচনা করে। 

ফটক। কারবারের নিষন্ত্রণ (00:86:01 ০£ 91১20518601) ) : ফটক 

কারবারের কুফলের জন্য অনেক সময় ইহার পূর্ণ নিষিদ্ধকরণের নির্দেশ দেওয়া হয়। 
এই নির্দেশ গ্রহণ করা চলিতে পাবে না, কারণ তাহা হইলে বৈধ ফটক] কারবারও 
অপসারিত হইবে । অপরদিকে অবৈধ ফটক] কারবার নিয়ন্ত্রণ করাও প্রয়োজন । এই 
উদ্দেশ্তে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন আইন প্রণাত হইয়াছে । 

হক্ষিগ্ুতনাক্ 
ফটক কারবাবেব ফলে বিভিন্ন সমধেব মধ্যে দামে সমতা আসে । ন্তবাং অর্থ নৈতিক দিক দিয়! ইহ 

ুঁকত্বপূর্ণ। ফটক কাববার ফটকাবাজী হইতে পৃথক । ফটকাবাজী জুয়াখেনা মাত্র । 
ফটক! কারবার ছুই প্রকাবেব__-তেজী কাববার ও মন্দ! কারবার | অর্থনৈতিক গুকতব সন্তবেও বিপথে 

পরিচানিত হইলে ফটক কারবারের ফলে ক্ষতি হইতে পারে । এইজন্য ফটক। কারবারের নিয়ন্ত্রণ প্রা 

বিশ্বজনীন হইয়। উঠিয়াছে। অনু নী 

1, 7255 20 009 900007010 0177061070৭ ০ 81990196800, 9 ঘ96 875 609 ৩81 80908 

88900186650. আ:60 3৮, 2100. 1105 0০ 61097 8186 ? (0. 0.9. 00100, 1961 ; 73. &. 19698 8 

[ ফটক! কারবারের অর্থ নৈতিক কাধগুলি কিকি? ফটক! কারবারের ফলে কোন্ কোন্ কুফল দেখ 

দিতে পারে এবং কেন দেখা দেয়? ] (২৫১, ২৫৫-৫৭ পৃষ্ঠা) 

৪. 10136270181) 096৭990. 90900196102) 800. £5277011278. ভা 15 8%0011:08 90:09800৩ 

&% ০৪৫. 823158 ? 

[ ফটক! কারবার ও ফটকাবাজীর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর) ফটকাবাজী নিন্দনীয় কেন? ] 
(২৫২-৩ পৃষ্ঠা) 

39. 70580989 (156 2019 0£ 89900166102) 11) 10000900 100৫000615৩ 0281015961010, 

[ বর্তমান দিনের উৎপাধন-বাবস্থার ফটকা কারবায়ের তূর্সিকার পর্যালোচন! কর |] 
(২৫১-৫২ এবং ২৫৫-৫৭ পৃষ্ঠা $ 

১৭ [092০] 



উৎপাদনের উপাদানের দ্রাম-নিরধারণ 
২ (চাহাতোঘিতওে 0৮ চ/0089 

0 ৮৮:0700০শ0োথ ) 
ক্ুর্সগত ণ্উন্সভভ্ভ ( ঢ00০00091 10150069012 ) : জাতীয় 

আয়ের বণ্টনজনিত সমস্যাকে দুইটি দিক হইতে দেখা যাইতে পারে। প্রথমত, ব্যক্তিগত 
আয় হিসাবে দেশের লোকের মধ্যে জাতীয় আয় কিভাবে বন্টিত হয় তাহার আলোচন৷ 
করা যাইতে পারে। এইদপ আলোচনার উদ্দেশ্য হইল ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে আয়ের 
তারতম্য কতটা, কতক লোক ধনী আবার কতক লোক দারিপ্রযক্রিষ্ট কেন এবং এই 
আথিক বৈষম্যের অস্তণিহিত কারণ কি ?__তাহা দেখা । এই সকল প্রশ্ন ব্যক্তিগত 

বণ্টনতত্বের (250198]1 101501000 ) অন্তভূক্তি। ছিতীয় 

এ ধরনের প্রশ্ন» হইল : অমুক ব্যক্তির সাঙহিক মজুরি ২০ টাকা 
কেন? অমুক দোকানের মাসিক ঘরভাড়া ১০০ টাকা কেন? 

স্থদের হার শতকরা ৫ টাকা] কেন? ইত্যাদ্ি। এই সকল প্রশ্নের উত্তর যে-তত্বের 
সাহায্যে দেওয়া হয় তাহাকে কর্মগত বণ্টনতত্ব (ঢু আ)০010108] [01501096109 ) বল। 

যাইতে পারে। সমাজের উৎপাদনকার্ধ সম্পাদিত হয় জমি শ্রম মূলধন ও সংগঠনের 
সহযোগিতায় । উৎপাদনকার্ষে অংশগ্রহণের দূরুনই উৎপাদনের এই চারিটি উপাদান 
উহাদের কার্ধের দাম হিসাবে খাজনা মজুরি সদ ও মুনাফা অর্জন করিয়৷ থাকে । 
সমাজের প্রত্যেক লোকের আয় এই চারি প্রকারের এক বা একাধিক স্তর হইতে 
হয়। কর্মগত বণ্টনতত্বে উৎপাদনের উপাদানের কার্ষের দাম কিভাবে নির্ধারিত 
হয় তাহারই ব্যাখ্যার চেষ্টা করা হয়। এখানে এই কর্মগত বন্টনতত্বের আলোচনাই 
করা হইবে । 

আলোচনার সুবিধার জন্য আমর৷ প্রথমে কতকগুলি জিনিস ধরিয়া লইব। প্রথমত, 
উৎপাদনের উপাদ্ানসমূহের বাজারে (8০00 1081০6) পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা 

বর্তমান। ছিতীয়ত, উৎপন্ন দ্রব্যের বাজারেও (0:0000 10810:60) পূর্ণাংগ 

প্রতিযোগিতা রহিয়াছে । তৃতীয়ত, উৎপাদনের আলোচ্য উপাদানটি সমজাতীয়। 
অবশ্ঠ এই অন্্মানটি প্রথম অনুমানের অস্ততূক্তি, কারণ সমজাতীয়তা 
(1,01008695105 ) পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার অন্যতম সর্ত। 

ভ্রব্যের দামের মত উৎপাদনের উপাদানসমূহের দামও চাহিদা! এবং যোগানের 
ঘাতগ্রতিঘাতের ৮৮০৬৬, হয়। কোন উপাদানের যোগান কম হইলে এবং 

অধিক হইলে উহার দাম অধিক হইবে । অপরদিকে 
৮9৮ আবার যোগান অধিক এবং চাহিদ! কম হইলে দাম কম হইবে ।" 
নির্ধারিত হয় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে, ব্রুব্য এবং উৎপাদনের উপাদান 

উভয়ের দামই দি এক নীতির দ্বার! নির্ধারিত হয়, ভাহ। হইলে 
উৎপা্নের উপাদানসমূহের মূল্যতত্বের পৃথক আলোচনার সার্থকতা৷ কোথায় ? ইহার 

ব্র৮ 
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উত্তরে বলা যায়, উৎপাদনের উপাদানসূহের ক্ষেত্রে চাহিদা ও যোগানের কতকগুলি 
বৈশিষ্ট্য আছে যাহার দরুন উৎপাদ্দনের উপাদ্দানসমূহের মূল্যতত্বের তবুও এই মূল্যতন্ব 

সাধারণ মূঙ্যতন্ব হইতে পৃথক আলোচনার প্রয়োজন হয়। নিয়ে এই সকল বৈশিষ্ট্য 
কিছুটা পৃথক অর্থাৎ চাহিদা ও যোগানের পশ্চাতে ষে ষে বিশেষ শক্তি কার্য 

করে তাহার্দের সম্বন্ধে আলোচন। করা হইতেছে। : 

চাহিদা-_ প্রান্তিক উত্পাদন্নম্ণীলতা (1020910--1/9151- 
188] [0000001%115 ) : উৎপার্দনের উপার্দানসযূহের চাহিদা স্ষ্টি করে উৎপাদন- 
দ্যা প্রতিষ্ঠানগুলি। এই চাহিদ। ভোগ্যন্রব্যের চাহিদার ন্যায় প্রত্যক্ষ 
চাহিদা উ চাহিদ। চাহিদা নহে, উদ্ভূত চাহিদা (৫20560 670800 ) মাত্র। 

অর্থাৎ ক্রেতাদের ভোগাত্রব্যের চাহিদা আছে বলিয়াই উৎপাদনের 
বিভিন্তর উপাদানের চাহিদা হয়।১ অন্ভাবে বলা যায়, উপাদানসযূহ উৎপাদনে 
সহায়ত। করে বলিয়।ই উহাদের চাহিদা! হয় এবং উৎপাদনশীলতার ( 171:00000৮165 ) 

দরুনই উহাদের দাম দেওয়া হয়। ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রে দাম 
দিদি যেমন ক্রেতার প্রাস্তিক উপযোগের দ্বারা প্রভাবাম্থিত হয়, তেমনি 
উৎপন্লের সমান হয়. উৎপাদনের উপাদ্দানসমূহের দামও উহাদের প্রান্তিক উৎপাদন- 

শীলতার (17091:6109] 71001561515 ) উপর নির্ভর করে। 

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে উৎপাদনের প্রত্যেক উপাদানের দাম, যেমন শ্রমের 
মজুরি, উহার প্রান্তিক উৎপন্নের (1081519] 01:09000) সমান হয়। 

প্রান্তিক উৎপন্ন : প্রান্তিক উৎপন্ন (27275191 000০) বলিতে প্রান্তিক 

দ্রব্য-উৎপন্ন ব প্রান্তিক উতৎপন্নের পরিমাণ (0091:81091-01755108] 000০0 0: 
810001 ০৫6 10081:61091 10:00) এবং প্রান্তিক আয়- 

লি উৎপন্ন (1291:5109] 155600৩ 77:00০6), ইহার্দের যে-কোন 

একটিকে বুঝাইতে পারে উৎপাদনের কোন উপাদানের অতিরিজ্ত 
এক একক নিয়োগ করা হইলে মোট উৎপন্রের পরিমাণ যতটা বৃদ্ধি হয় তাহাকেই 
প্রান্তিক ভ্রব্য-উৎপন্ন ব৷ প্রান্তিক উৎপগ্নের পরিমাণ বল হয়।২ যেমন, কোন কারখানায় 
উৎপাদনের অন্যান্ত উপাদান স্থির রাখিয়া ষদি শ্রমিকের সংখ্যা ৪ হইতে ৪১ করা! যায় 
এবং যদি উহার ফলে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ ৫০* হইতে ৫১৫ হয় তাহ! হইলে এক্ষেত্রে 
শ্রমিকের প্রান্তিক ভ্রব্য-উৎপন্ন হইবে (৫১৫-:৫০০- ) ১৫ একক। অপরপক্ষে 
উৎপাদনের অন্তান্য উপাদান স্থির রাখিয়! উৎপার্দনের কোন একটি উপাদানের অতিরিক্ত 
এক একক নিয়োগ করিবার ফলে উৎপাদকের মোট বিক্রয়লন্ধ আয় যতটা পরিমাণ 

১, “নু 89005%10 102 6239 0060৮ 1৪ *., 01010056910 0911590. £:0120 00105802109718 0938299, 

98000 3918018 
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২৬১ অর্থবিষ্ার ভূমিকা 

নীট বৃদ্ধি পায় তাহা হইল এ উপাদানের প্রান্তিক আয়্-উৎপন্ন।১ প্রব্যের বাজারে 
পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা থাকিলে প্রতিষ্ঠানবিশেষের প্রান্তিক আয় দ্রব্যের দামের সমান 

হয়, কারণ প্রতিষ্ঠানবিশেষ একই দামে কমবেশী যাহা! ইচ্ছা। বিক্রয় 
তি আর. করিতে পারে। সৃতরাং এইরূপ ক্ষেত্রে প্রাস্তিক ভ্রব্য-উৎপন্নের 

মোট মূল্যই (৮8106 ০6 108151081-018551581] 0০00০) 

হইল প্রান্তিক আয়-উতৎপন্ন। 
উপরের দৃষ্টান্ত লইয়!ই বিষয়টিকে বুঝানো যাইতে পারে। যখন শ্রমিকের সংখ্যা 

৪০ হইতে ৪১ কর! হইয়াছে তখন প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন হইল ১৫ একক ভ্রব্য। এখন 

বাজারে প্রতি একক দ্রব্যের দাম যদি ১০ টাক] হয় তাহা হইলে 
খাতির গ্রতিষ্ঠানটি ১৫ একক দ্রব্য বিক্রয় করিয়া ১৫০ টাক! পাইবে । 

অর্থাৎ, এক একক শ্রমিক বৃদ্ধি করার দরুন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের 
বিক্রয়লব্ধ আয় ১৫০ টাক| বৃদ্ধি পাইল । ৪১ জন শ্রমিক নিয়োগের প্রান্তিক আয়- 
উৎপন্নের পরিমাণ হইল এই ১৫ টাকা। 

অতএব দেখা যাইতেছে, উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান স্থির রাখিয়া কোন 
একটি উপাদানের যোগান সামান্য পরিবর্তন করিয়া উহার প্রাস্তিক উৎপন্ন বাহির 
করা যায়। 

উপাদানের জন্য উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের চাহিদ। নির্ধারণ : এখন দেখ 
যাউক, উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের উপাদানসমূহের জন্য চাহিদা কিভাবে 
নির্ধারিত হয়। ধরা যাউক যে শ্রমই একমাত্র পরিবর্তনশীল উপাদান এবং অন্যান্য 
উপাদান স্থির রহিয়াছে । এই অবস্থায় শ্রমের চাহিদ্রা কিভাবে নির্ধারিত হইবে ? 
আমর] জানিষে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানই (2:07) তাহার মুনাফাকে সর্বাধিক করিতে চায়। 

উহার মুনাফা সর্বাধিক হইবে তখনই খন শ্রমের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন শ্রমের প্রান্তিক 
ব্যয়ের সমান দ্লাড়াইবে। অর্থাৎ, অতিরিক্ত শ্রম নিয়োগের ফলে প্রতিষ্ঠানের 
যে-অতিরিক্ত আয় হয় তাহা এ অতিরিক্ত শ্রম নিয়োগের ফলে প্রতিষ্ঠানটির মজুরি 
বাবদ যে-অতিরিক্ত ব্যয় হয় তাহার সমান হইলে প্রতিষ্ঠানটির 'মুনাফা সর্বাধিক হইবে । 
পূর্ণাংগ প্রতিষোগিত। থাকিলে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান বাজারে প্রচলিত মজুরির হারে 
কমবেশী যত ইচ্ছ]| শ্রম নিয়োগ করিতে পারে। স্তরাং শ্রমের প্রান্তিক ব্যয় বলিতে 
শ্রমের বাজারের প্রচলিত মজুরির হারকেই বুঝায়। অতএব, শ্রমের প্রান্তিক আয়- 
উৎ্পন্প শ্রমের মন্ুরি বা দাম হইতে অধিক হইলে প্রতিষ্ঠানটি অতিরিক্ত শ্রম নিয়োগ 
করিয়া চলিবে এবং যেখানে শ্রমের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন অতিরিক্ত (বা গ্রাস্তিক ) 
শ্রমিকের মজুরির সমান হইয়! ঈ্লাড়াইবে সেইখানেই প্রতিষ্ঠানটি থামিয়। াইবে-_ 
আর অতিরিক্ত শ্রম নিয়োগ করিবে না। উদাহরণের সাহায্যে বুঝাইবার জন্য নিয়ের, 
ছকটিতে শ্রমের লাপ্াহিক প্রান্তিক উৎপন্ন দেখানে! হইল : 

১, 229 735781521 95005 ট:00006 0£ 5 1060: 15 ক ক দর 80052. 60 :80887, 
69259 27 009 50001051099006 01 810 80856301091 8:03 01 0096 2০০ 
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(প্রতি একক ত্রব্যের দাম- ৫ টাকা) 

মিক- | প্রান্তিক দ্রবা- প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন 

উৎপন্ন ( একক )] (প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্ন * দ্রবে।র দাম ) 

(১৫ ৮ ৫_)৭৫ টাক! 

৪২ ১৩ (১৩১৮ ৫-)৬৫ » 

৪৩ ১২ (১২ ৮ ৫-)৬* ঢঃ 

ূ ৪3 ১১ (১১৮ ৫-)৫৫ » 

৪৫ ৯ (৯১৮ ৫-)৪৫ ২, 

উপবেব ছকটি হইতে দেখ! যাইতেছে, যখন ৪১ জন শ্রমিক নিয়োগ করা হয় 
তখন শ্রমেব প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন হয় ১৫ একক দ্রব্য এবং প্রাস্তিক আয়-উৎপন্ন 

হয় ৭৫ টাকা । আবাব যখন ৪২ জন শ্রমিক নিযুক্ত করা হয় তখন প্রান্তিক দ্রব্য- 

উৎপন্ন ও প্রান্তিক আয়-উতৎপন্ন হাস পাইয়া! যথাক্রমে হয় ১৩ একক ভ্রব্য ও ৬৫ টাকা। 

শ্রমের নিয়োগ আবও বাডাইয়! চলিলে প্রাস্তিক (দ্রব্য ও আয়) উৎপন্ন আরও হ্রাস 
পাইতে থাকিবে । এখন সং্লিষ্ট উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান কত পরিমাণ 

টিভাজজ চবি শ্রম নিয়োগ করিবে তাহা নির্ভব করিবে বাজাবে প্রচলিত মজুরির 
বাধেব সমান নাহয  হাঁবেব উপব।| বাজাবে সাধ্তাহিক মঙ্গ্রির হর যদি ৭৫ টাকা 

বি হয় তাহা হইলে প্রতিষ্ঠান «১ জন শ্রমিকই নিযুক্ত করিবে। 
করিযাতলেলাগ .. কারণ, তাহা হইলেই শ্রমের প্রান্তিক আর-উৎপনন ও শ্রমের 

প্রান্তিক ব্যয় পরস্পরের সমান হইবে । এইভাবে সাপ্তাহিক 
মজুরির হার কমিয়া ৬৫ টাকা, ৬০ টাঁকা, ৫৫ টাকা ও ৪৫ টাক] হইলে শ্রমিক 
নিয়োগের সংখ্যা বাডিয়। যথাক্রমে হইবে ৪২, ৪৩, ৪৪ ও ৪৫ ম্ুুতরাং দেখা 
যাইতেছে, প্রতিষ্ঠান সেই পর্যস্ত শ্রম নিষোগ করিবে যে-পর্যস্ত ন! শ্রমের প্রান্তিক আয়- 
উৎপন্ন শ্রমের দরুন প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হয়। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় উৎপাদ্দন- 
প্রতিষ্ঠান বাজার-দামে কমবেশী যত ইচ্ছ। শ্রম নিয়োগ করিতে পারে বলিয়। শ্রমের 
দরুন প্রান্তিক ব্যয় বা! প্রাস্তিক মজুরি ও গড মজুরি সমান হয়। সুতরাং উৎপাদন- 
প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য ও সর্বাধিক মুনাফার স্তরে এরূপ হয় : 

শ্রমের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন প্রান্তিক মজুরি - গড় মঙ্জুরি। 
অতএব, শ্রমের জন্য প্রতিষ্ঠানটির চাহিদা-দাম (221008120 71০6) হইল শ্রমের 

প্রতিঠানবিশেষের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন। শ্রমের আয়-উৎপন্ন ক্রমহাসমান বলিয়া 
চাহিদা-দাম ও বাজারে মন্তুরির হার কম হইলে শ্রমের জন্ প্রতিষ্ঠানটির চাহিদা 
চাহিদা-রেখা অধিক হইবে এবং বাজারে মজুরির হার অধিক হইলে অমের 
জন্ত চাছিদ। কম হইবে । অন্যভাবে বল! খায়, প্রতিষ্ঠানটির নিকট শ্রমের প্রান্তিক 



২৬২ অর্থবিগ্ভার ভূমিকা 

আয়-উৎপন্ন রেখাই হইল শ্রমের জন্য প্রতিষ্ঠানটির চাহিদা-রেখা এবং ভোগ্যপণোর 
চাহিদা-রেখার ন্যায় এ রেখাও বামদিক হইতে ডানদিকে নিম়গামী ।১ 

অন্থরূপভাবে দেখানো যাইতে পারে যে, জমি ও যুলধনের চাহিদা-দাম__অর্থাৎ 
উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান জমির দরুন যে-খাজন]1 এবং মূলধনের দরুন যে-হুদ দিতে রাজী 
থাকে তাহা যথাক্রমে জমি ও মূলধনের প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের সমান হয়। এই 
প্রাস্তিক আয়-উৎপন্ন আবার প্রচলিত থাজন! ব1 স্থ্দের হারেরও সমান হয়। স্থতরাং 
বলা যায়, উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য ও সর্বাধিক মুনাফার স্তরে প্রত্যেক উপাদানের 
আয়-উৎপন্ন এ উপাদানের প্রান্তিক আয় এবং প্রচলিত বা! গড আয়ের সমান হইবে। 
অর্থাৎ সমীকরণে ব্যাপারটি এইরূপ ফাড়াইবে : 

উপাদ্দানের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন - উহার প্রান্তিক আয় _উহার গড় আয়। 

উপাদানসমূহের অনুপাত পরিবর্তনের সম্ভাবন! ও ন্যুনতম উৎপাদন- 
ব্যয় : ইহার পর উল্লেখ কর] প্রয়োজন যে, উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান পরস্পরের 
মধ্যে অনেকাংশে পরিবর্তনযোগ্য । অর্থাৎ, অনেক ক্ষেত্রেই একটু শ্রম কমাইয়৷ 
যূলধন নিয়োগ, মূলধনের পরিবতে জমি নিয়োগ, ইত্যাদি করা সম্ভব। এই কারণে 
উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান সকলই পরিবর্তনের নীতি অন্ুসবণ করিয় বিভিন্ন উপাদানের মধো 
অন্থপাত হাসবৃদ্ধির প্রচেষ্টা করিয়া থাকে । যেমন, শ্রমের পরিমাণ কিছুটা কমাইয়। 
যূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে ব্যয় হ্রাস পাইয়৷ যদ্দি তাহার মুনাফার বৃদ্ধি ঘটিবার 
সম্ভাবনা থাকে, তবে উহা! তাহাই করে। কারণ, মুনাফাকে সর্বাধিক করিয়া তোলাই 
উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের লক্ষা। 

এইভাবে ন্যুনতম ব্যয়ে পৌছিবার প্রচেষ্টার সংগে সংগে প্রতিষ্ঠানকে আবার স্থির 
করিতে হয়, ঠিক কতটা পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিলে তাহার মুনাফা সর্বাধিক 
হইবে । এই দ্বিতীয় সমস্যার আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। প্রত্যেক উপাান ততটা! 
পরিমাণ পর্যস্তই নিয়োগ করা হইবে যতট! পরিমাণ নিয়োগ করিলে উহার প্রান্তিক 
আয়-উৎপন্ন ও প্রান্তিক দাম সমান সমান হইয়। ধরাড়াইবে | ঘদি দেখা যায় উৎপাদনের 

সর্বাধিক মুনাফার. উপাদদানসযূহের প্রান্তিক আয়-উৎপক্ন উহাদের দাম অপেক্ষা অধিক 
স্তরে সকল উপাদানে তাহ! হইলে প্রতিষ্ঠান উপাদান নিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়। 
বেন বি উৎপাদন বৃদ্ধি করিবে । আবার যদি দেখা যাক্স যে উপার্দানসমূহের 
বায়ের সমান হয় প্প্রাস্তিক আয়-উৎপন্ন উহাদের দাম অপেক্ষা কম তাহা হইলে 

প্রতিষ্ঠান উপাদানের নিয়োগ হাস করিয়৷ উৎপাদন কমাইয়া দিবে । 

হ্তরাং উৎপাদন-গ্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য অবস্থায়-_অর্থাৎ সর্বাধিক মুনাফার স্তরে সকল 
উপাদানের প্রাস্তিক আয়-উৎপন্ন উহাদের দরুন প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হয়। 
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উৎপাদনের উপাদানের দাম-নির্ধারণ ১৬৩ 

উপাদানের বাজার-দ্বাম: আমরা! এতক্ষণ দেখিলাম যে উৎপাদনের 
উপাদ্দানসমূহের জন্য উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের চাহিদা কিভাবে নির্ধারিত হয়। উপাদানের 
বাজার-দাম দেওয়া থাকিলে প্রতিষ্ঠানবিশেষের উপাদানটির জন্য চাহিদা! নির্ভর করিবে 
উহার প্রান্তিক আয়-উতৎপন্নেব উপর। কিন্তু উপাদ্দানের বাজার-দাম কিসের উপর 
নির্ভর করে? স্পষ্টতই উহা নির্ভব কবে একদিকে শিল্পের অস্তভূক্ত সকল প্রতিষ্ঠানের 
মোট চাহিদা এবং অপবদ্দিকে বিভিন্ন দামে উপাদানটিব মোট যোগানের উপর। 
উৎপাদনের জন্য সমগ্র শিল্পে চাহিদা উহার অন্ততূক্ত সকল প্রতিষ্ঠানের চাহিদাকে 
যোগ দিলেই পাওয়া যায় এবং শিল্পের চাহিদা-বেখ' প্রতিষ্ঠানের চাহিদী-রেখার মতই 
নিয়মুখী হয়। উপার্দানের বাজাবে ভারসাম্য দাম (০0011100070 111০6 ) হইবে 

সেই দাম যে-দ্রামে উপাদানের চাহিদা! ও ষোগানেব পরিমাণ পরস্পরেব সমান হয় ! 
যদি দাম ভাবসাম্য দাম অপেক্ষা অধিক হয তাহা হইলে যোগান বেশী হইবে এবং 
দাম ত্রাস পাইবে । আবাব দাম ভারসাম্য দাম অপেক্ষা কম হইলে যোগানের তুলনায় 
চাহিদা! বেশী হইবে এবং দায় বুদ্ধি পাইবে । একমাত্র ভাবসাম্য অবস্থায় উপাদানের 
দাম পরিবতিত হওয়ার কোন ঝোঁক দেখ যাইবে না। 

প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্বের সমালোচনা (0:26535755 0£ 096 
718161178] 79:০000066165 11260: ) : বিভিন্ন দিক হইতে এই প্রাস্তিক 

উৎপাদনশীলতা তত্বেব সমালোচন। কর! হইয়াছে । প্রথমত বলা 
তি উন হইযাছে যে, কোন একটি উপাদানেব পৃথক উৎপাদনশীলতা নাই, 
উৎপাদনশীলতা নাই  উহা৷ অন্তান্যি উপাদানে সহযোগগেই মাত্র দ্রব্য উৎপন্ন করিতে সমর্থ 

হয়। সুতরাং প্রত্যেক দ্রব্যই সংযুক্ত দ্রব্য (10100 0:00০6) 1 

যেমন, অতিরিক্ত শ্রম নিযোগের ফলে যে-অতিরিক্ত উৎপাদন হইল তাহা যে কেবল 
শ্রমেরই অবদান একপ ধাবণ। কবা ভুল। এই সমালোচনার 

দিছি উত্তবে বলা হয়, ইহা অনম্বীকার্ধ যে প্রত্যেক দ্রব্যই সংযুক্ত দ্রব্য, 
কিন্তু প্রান্তিক বিশ্লেষণের সাহায্যে কোন উপাদানের প্রান্তিক নীট 

উৎপন্ন বাহির করিয়া উহাকে উপাদানিবিশেষের উৎপন্ন বলিয়া! আরোপ করা যায়। 
খিতীয়ত, প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা৷ তত্বের অন্যতম অন্নমান যে বিভিন্ন উপাদানের 

অনুপাত পরিবর্তনযোগ্য তাহাও সমালোচিত হইয়াছে । কোন উপাদানের প্রান্তিক 
উৎপন্ন বাহির করিবার সময় দেখি ষে অন্যান্য উপাদান স্থির রাখিয়া! এ উপাদানটি সামান্ত 
২। অনুপাত সকল বৃদ্ধি করিলে উৎপন্নের পরিমাণ কতটা বৃদ্ধি পাইল। বেক্ষেত্রে 
ক্ষেত্রে পরিবর্তনযোগ্য উপাদ্দানসমূহের সংমিশ্রণের অন্থপাত পরিবর্তন কর! যায় ন! 
৭ ভাসি সেক্ষেত্রে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ব প্রয়োগ করা সম্ভব হয় ন1। 

যেমন, উৎপাদন-পন্ধতি ঘদ্দি এইরূপ হয় যে একটি যন্ত্রের সহিত 
সকল সময়েই একজন শ্রমিক নিয়োগ করিতে হইবে, তাহা হইলে শ্রমের প্রাস্তিক উৎপন্ন 

বাহির করিবার জন্ত যন্ত্রের পরিযাণ স্থির রাখিয়া এক একক অতিরিক্ত শ্রম নিয়োগ কর! 
হইলে কোন অতিরিক্ত উৎপর হইধে' ন1। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে অধিকাংশ 



২৬৪ অর্থবিষ্ভার ভূমিকা 

ক্ষেত্রেই বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণের অন্থপাত পরিবর্তনীয় । যেক্ষেত্রে বিভিষ্ন উপাদানের 
রে রর অনুপাত পরিবঙন করাধায় না সেক্ষেত্রে উৎপাদক উভয় উপাদ্ানকে 
পি ] ( যেমন, যন্ত্র ও শ্রম ) একই একক বলিয়! ধরিয়! উহাদের সম্মিলিত 

প্রান্তিক আয়-উৎপন্নকে (002001017360 20215117791 16৬2106 

7০0০ ) উহার্দের সম্মিলিত দামের সমান করিতে চেষ্টা করিবে ।১ 

তৃতীয়ত, বল] হয় যে কোন উপাদানের পরিমাণের পরিবর্তন করিয়! উহার প্রাস্তিক 
উৎপন্ন বাহির কর! হইলে সমগ্র উৎপাদন-পদ্ধতির সংগঠনে বিশৃংখলা আসিবে । এই 
অবস্থায় বিভিন্ন উপাদানের প্রান্তিক উৎপন্ন পৃথকভাবে বাহির করিয়া যোগ কর] হইলে 

৩। উপাদানের পরিমাণ উহাদের পরিমাণ বিভিন্ন উপাদানের সম্মিলিত প্রান্তিক উৎপন্ন 
পরিবতিত করিলে (০0912010290. 1791819] 0:0০) হইতে কম হইবে । ধরা 

১৪৮৮০ যাউক, আমরা অন্যান্ত উপাদানের পরিমাণ স্থির রাখিয়া শ্রমের 
| পরিমাণ বাড়াইয়! উহার প্রাস্তিক উৎপন্ন বাহির করিলাম । কিন্তু 

অন্যান্য উপাদান স্থির রাখিয়! শ্রমের পরিমাণ বাড়াইবার ফলে সংগঠন ও উপাদানের 
অন্পাত পরিবতিত হইবে। ইহার ফলে হয়ত শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্ন সংগঠনের আয়তন 
ৰ। উপাদানগুলির অনুপাত সঠিক থাকিলে যাহ! হইত তাহা অপেক্ষা কম হইবে। 
এইভাবে বিভিন্ন উপার্দানের পৃথক পৃথক প্রান্তিক উৎপন্ন যোগ করিয়! যে-পরিমাণ 
এই সমালোচনাও পাওয়া যাইবে তাহা প্ররৃত মোট উৎপন্ন হইতে কম হইবে। 
মূল্যবান নহে ইহার উত্তরে বল! হয়, উপাদ্ানসমূহের সামান্য পরিবর্তন করিলে 
ব্যবসায়-সংগঠন ব! বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণের অন্থপাত বিশেষভাবে পরিবতিত হয় 
না। স্থতরাং কোন উপাদানের প্রান্তিক উৎপন্ন বাহির করার বিশেষ অস্থবিধ! নাই । 

চতুর্থত, তত্বটিতে ধরিয়া লওয়া হয় যে প্রাস্তিক উৎ্পন্নের পরিমাণ ও দাম উভয়ই 
৪ প্রান্তিক উৎপন্ন নিয়োগকারীর জানা! আছে। সর্বক্ষেত্রে এই অনুমান সত্য নহে। 
সকল সময় নিয়োগ- যেমন, কৃষির ক্ষেত্রে কবক জানে না যে এই বৎসর কি পরিমাণ 
কারীর জান! থাকে না শহ্য উৎপন্ন হইবে বা শন্তের দাম কি হইবে। স্থতরাং গত 
ৰৎসরের উৎপাদন ও দামের ভিত্তিতেই তাহাকে নিয়োগ করিতে হয়। 

পঞ্চমত, প্রাস্তিক উৎপাদনশীলত। তত্বে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা, আছে বলিয়৷ ধরিয়! 
লওয়। হয়। সমালোচকরা বলেন, বাস্তব জগতে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা কদাচিৎ 
৫। প্রান্তিক উৎপাদন- দেখা! যায়-_অপূর্ণাং গ প্রতিযোগিতাই বাস্তব জগতের সাধারণ 

গীলতার অনুমান--. বৈশিষ্ট্য । স্থতরাং বাস্তব জীবনে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্বের 
পূর্ণাংগ পা বিশেষ গুরুত্ব নাই। এই সমালোচনাকে এইভাবে খণ্ন করা 
0 হয়: পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার বাজারে উপাদানের দাম উহার 
প্রান্তিক ব্রব্য-উৎপন্নের দামের সমান হয়, কিন্তু অপূর্ণাংগ বাজারে উপাদানের দাম 

উহার প্রান্তিক ভ্রব্য-উৎপন্নের দামের সমান হয় না, উহা। উৎপন্নের 

রও তট প্রযোজা দামের কম হয়__ইহা সত্য। তবুও অপূর্ণাংগ বাজারের ক্ষেতে 
১.:981000618620 : 44007079865 
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প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্বকে প্রত্যাখ্যান করা যায় না; এই তত্বের নীতিকে সামান্য 
পরিবতিত করিয়া এই ক্ষেত্রেও প্রয়োগ কর] যায়। এই বিষয়ের আলোচনা একটু 
পরেই করা হইবে । 

যষ্ঠত, প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ব পূর্ণনিয়োগাবস্থাও (11 221১1051707) 

অনুমান করিয়া লয়। তত্বটির অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয় হইল যে কোন দাষে 
হিরন উৎপাদনের উপাদানসমূহের একাংশ যদি বেকার হইয়া থাকে, 
ডিস তাহা হইলে উহারা কম দামে নিযুক্ত হইতে চাহিবে। ফলে 
প্রতিষ্ঠিত যে-পর্যস্ত না উপাদানের জম্রগ্র পরিমাণ নিয়োজিত হইয়। পূর্ণ- 

নিয়োগাবন্থা প্রবর্তিত হয় সে-পর্যস্ত এ উপাদানের দাম হ্থাস পাইতে 
' থাকিবে । ইহা হইতে বল! হয়, সাধারণভাবে মজুবির হার হ্বাস করিয়। নিয়োগের 
পরিমাণ বৃদ্ধি কর! সম্ভব । কিন্তু মজুরিব হাব সাধারণভাবে হাঁস করিলেই যে নিয়োগ 
বৃদ্ধি পাইবে তাহা নিশ্চয় করিয়া! বলা কঠিন। কোন কোন অবস্থায় মজুরি হাস করিয়া 
নিয়োগ হয়ত বৃদ্ধি করা যাইতে পাবে । কিন্ত আবার এমনও হইতে পারে মজুরি হাস 
করার ফলে নিয়োগ ত বুদ্ধি পাইবেই না, ববং শ্রমিকদেব ব্যয় কমিয়া যাইবে এবং 
উহার ফলে বিনিয়োগ আরও কমিয়। যাইবে । 

পরিশেষে বলা হয় যে, প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ব বৈষম্যমূলক বণ্টন-ব্যবস্থাকেই 
সমর্থন কবে। ইহাব বিরুদ্ধে বক্তব্য হইল যে, তত্বটির সহিত 

টা ব্টপ-বৈষমা কোন নৈতিক প্রশ্ন জডিত নাই, উহা! বর্তমান অর্থ-ব্যবস্থার 
পরিচায়ক মাত্র । 

মোটামুটিভাবে বল! যায়, ক্রটি সত্বেও সাধারণ বণ্টনতত্ব হিসাবে প্রান্তিক 
বত উৎপাদনশীলতা তত্ব বিশেষ গ্ররুত্বপূর্ণ। উৎপাদনের উপাদান- 

| সমূহের চাহিদার প্রতি এই তত্ব হইতে অনুধাবন করা যায়। 
ম্বোগানন (98915 ) : ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে অন্যান্য দামের 

মত উপাদানসমূহের দামও নির্ধারিত হয় চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা । 
পণ্যের ক্ষেত্রে আমর! দেখিয়াছি ষে দ্রব্যের যোগান নির্ভর করে উহার উৎপাদন-ব্যয়ের 
উপর এবং বাজারে দ্রব্যের দাম উহার প্রান্তিক উতৎপাদন-ব্যয়ের (11081810781 ০09 ০ 

0:০৫০০৫০ ) সমান হয়। উৎপাদনের উপাদানসমূহের দামের ক্ষেত্রে এই উৎপাদন- 

ব্য়তত্ব সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করা কঠিন। শ্রমের কথা ধরিয়। বল! যায়, শ্রমের ঘোগান- 
দামের পশ্চাতে কোন্ উৎপাদন-ব্যয়ের প্রভাব কার্য করে? শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন- 
বয় বলিয়া ত কিছু নাই | জমিরও প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় বলিয়া কিছু নাই। 

যোগান দ্দাম: আধুনিক লেখকগণের মতে, বিভিন্ন উপাদানকে দাম দেওয়া! হয় 

যোগান-কাম বলিতে উহার্দিগকে আকর্ষণ করিবার জন্ত। একটা ন্যুনতম উপার্জনের 
উপাদানের নাদতম. আশা না থাকিলে উপাদানের মালিকরা উপাদানগুলি যোগান . 
দাবি বু্কার দিবে না। এই ন্যুনতম দাবি হইল উপার্দানগুলির যোগান-দাম 
(8519 21০6 )। যোগান-্দাম জবার বিকল্প স্থযোগের আবর্ষণের (7011 ০0: 
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৪1661990565 ) ছার! প্রভাবান্বিত হয়। যেমন, শ্রমিক অধিক শ্রম না করিয়া 

অবসর (1619516 ) ভোগ করিতে পারে । এখন অবসর ভোগের আকর্ষণ ষর্দি অধিক 

হয় তাহা হইলে শ্রমিককে অধিক কাজ করিতে রাজী করাইতে হইলে তাহাকে 
অধিক মজুরি দিতে হইবে । আবার যদি লোকের বর্তমান ভোগের 

৪59১৮৯ আকর্ষণ অধিক হয় তবে হ্রদের হারও অধিক হইবে। কারণ, 
প্রভাবাছিত হয় অন্যথায় লোকে সঞ্চয়ের দিকে ঝুঁকিবে না। উদ্যোক্তার্দের বেলায় 

মুনাফা হইল অনিশ্চয়ত। ও ঝুঁকিবহনের দাম, একট! ন্যুনতম 
মুনাফার আশা না থাকিলে উদ্যোক্তারা ঝুকিবহনের দায়িত্ব গ্রহণের পরিবর্তে চাকরির 
দিকে ঝু'ঁকিবে। স্থতরাং উদ্যোক্তাকে ঝুঁকিবহন কার্ধে প্ররোচিত করিবার জন্যই 

মুনাফার প্রয়োজন। জমি কিন্তু অন্যান্য উপাদান হইতে একটু 
৯ পুথক ধরনের । সমগ্র সমাজের দিক হইতে দেখিলে জমির কোন 
ঠিক এই প্রকৃতিব নহে যোগান-্দাম থাকিতে পারে না, কারণ জমি প্রকৃতির দান 

(86 0£:1080015 ) এবং উহার যোগানের জন্য কোন দামের 
প্রয়োজন হয় না। জমি উতপাদনকার্ষে ব্যবহার কর! ছাভা অন্ত কোন উপায় নাই। 
সুতরাং সমগ্র সমাজের দিক হইতে জমির যোগান-দাম হইল শূন্য। এই কারণেই বল! 
হয় জমি হইতে যে-আয় হয় তাহার সমস্তটাই অতিরিক্ত আয় (5270105 7700106 )। 

উপরন্ত, জমির সামগ্রিক যোগান প্রকৃতি দ্বাবা সীমাবদ্ধ বলিয়া মোটা মুটি অস্থিতি- 
স্থাপকও বটে। দীমের হ্বাসবৃদ্ধির ফলে অন্যান্য উপাদানের 

৪1৮3 যোগানে হ্থাসবৃদ্ধি ঘটে, কিন্তু খাজনার তারতম্যের ফলে জমির 
যোগানে বিশেষ তারতম্য ঘটে ন!। 

তবে সামগ্রিকভাবে সমাজের দিক হইতে কোন উপার্দানের যোগান অস্থিতিস্থাপক 
হইলেও প্রতিষ্ঠানবিশেষ বা শিল্পবিশেষের দিক হইতে উহার যোগান সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক 
কিন্তু বিশেষ বিশেষ. (6150০) হইতে পারে। যেমন, সমাজের দিক হইতে জমির 
ক্ষেত্রের দিক হইতে যোগান সম্পূর্ণভাবে অস্থিতিস্থাপক-_অর্থাৎ দামের হ্রাসবৃদ্ধি করিয়। 
উহা সম্পূর্ণ ্থিতিস্থাপক মোট যোগানের হ্বাসবৃদ্ধি কর! যায় না । কিন্তু কোন প্রতিষ্ঠান 
যর্দি অধিক জমি চায় তাহা হইলে অন্যান্যের তুলনায় খাজন! একটু বৃদ্ধি করিয়। 
দিলেই যথেষ্ট পরিমাণ জমি সংগ্রহ করিতে পারে। 

জুযোগ-ব্যয় বা স্থানাস্তর-ব্যয্ব : অতএব, প্রতিষ্ঠানবিশেষ বা শিল্পবিশেষের 
দিক হইতে কোন উৎপাদনের উপাদানের যোগান-দাম (915 01০6) হইল 
নিরিরি ুযোগ্ব্যয় (০0০02০0৫010 ০996) বা স্থানাস্তর-ব্যয় 

দিক হইতে উপাদানের (08296 ০০05) অন্যান্য বিকল্প ক্ষেত্রের উৎপাদনকার্ষ 

যোগান-দাম স্থানাস্তর- হইতে নির্দিষ্ট কোন ক্ষেত্রে উপাদানকে নিয়োগ বা আকর্ষণ করিতে 
বার দ্বার নির্ধারিত হয হুইলে যে-পরিমাণ অর্থযূল্য দিতে হয় তাহাই হইল হুযোগ-্যয 
বা স্থানাস্তর-ব্যয়। কোন উপার্দানের একাধিক ক্ষেত্রে নিয়োগের স্থষোগ থাকিলে 
উহাকে কোন এক ক্ষেত্রে নিয়োগ করিতে হইলে উহা অন্য ক্ষেত্রে যে-সর্বাধিক আয় 



উৎপাদনের উপাদানের দাম-নির্ধারণ ২৬৭ 

উপার্জন করিতে সমর্থ অন্তত তাহ দিতে হইবে ; তাহা না হইলে উহা! অন্য ফেক্ষেত্রে 
সর্বাধিক আয় করিতে পারে সেখানেই চলিয়৷ যাইবে । যখন কোন নির্দিষ্ট একক 
উপাদানকে মাত ততটুকু দামই দেওয়া হয় যাহা না দিলে উহ! অন্যত্র চলিয়া! যাইবে 
তখন উহাকে স্থানাস্তর-প্রাস্তে অবস্থিত (01 0১6 1181511) 0£ 02150212180 )' 

উপাদান একক বা প্রান্তিক একক (128151791 0116 ) বলা হয় । আর উপাদানের 

যে-সকল একক বর্তমানে যাহা পাইতেছে তাহা অপেক্ষা কম পাইলেও যদি শিল্প 
ছাড়িয়া অন্থাত্র না যায়, তবে তাহাদিগকে আস্তংপ্রান্তীয় একক ( 1705-1781511781 

10105 ) বলিয়া অভিহিত কর] হয়।৯ 
উপসংহার : এই স্থানাস্তর-ব্যয় তত্বের সাহায্যেই শিল্পবিশেষ ব! প্রতিষ্ঠান- 

বিশেষের নিকট (00 18015106081] 17050 0: 0170) উপাদানের যোগান-দাম 
ব্যাখ্যা করা হয়। সামগ্রিকভাবে বিচার করিলে জমির কোন যোগান-দাম নাই সতা, 
কিন্ত কোন এক নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে জমির যোগান-দাম রহিয়াছে । একপ্রকার ফসল 
উৎপাদনের জন্য জমির ব্যবহারের যে-দাম দেওয়া হয়, অন্থপ্রকার ফসল উৎপাদনের 
বন্য উহাকে ব্যবহার করিতে হইলে অন্তত এ দাম দিতে হয়। অন্করূপভাবে 
কোন ব্যবসায়ের জন্য মূলধন খণ করিতে হইলে অন্যান্য ক্ষেত্রে যে-সথ দেওয়] হয় 
তাহ দিতে হুইবে। উদ্যোক্তাও অন্যান্য ক্ষেত্রে যাহ] পাইতে পাবে তাহা যদি সে 
কোন ক্ষেত্রে না পায় তাহা হইলে অন্যত্র চলিয়া যাইবে । শ্রমিককেও অন্যান্থি 
নিয়োগে সে যাহা আয় কবিতে সমর্থ তাহ! নিদিষ্ট ক্ষেত্রে নিয়োগ করিতে হইলে 
ধিতে হইবে । 

উৎপাদনে উপাদানজম্ুহেল দাস-নির্বপল্রল তত্র 
সৎক্ষিগ্ুসান্ল (4 ৪০]0]02ায ০ 016 [96015 ০ চ9০6০1- 
600108 ) : উপরি-উক্ত আলোচনার পর উৎপাদনের উপাদানসমূহের দাম-নির্ধারণ 
তত্বের একটি সংক্ষিপ্তসার দেওয়া যাইতে পারে। 

' উৎপাদনের উপাদানের চাহিদা স্থত্টি করে সংগঠক এবং উপাদান যোগান দে 
উহার মালিক। যোগানের দিক দিয়া সাধারণ দ্রব্যাদির সহিত উৎপাদনের উপাদান- 
সযূহের কিছু পার্থক্য রহিয়াছে। প্রথমত, সকল উপাদানের যোগানই প্রয়োজনমত 
এ বাড়ানো! যায় না। উদাহরণন্বরূপ, জমির যোগান প্রকৃতি ছার! 
চাহিদাও যোগান. সীমাবদ্ধ, শ্রমের যোগান কতকটা জনসংখ্যার উপর নির্ভরশীল, 

ইত্যার্দি। ঘ্বিতীয়ত, চাহিদ1 কমিলে জমির যোগানের হ্বাসও ঘটে 
না এবং শ্রমিকদের স্বপ্ন ম্জুরিতে কাজ করিতে হয়। তৃতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রে োগান- 
£দ্ধি যে যে বিষয়ের উপর নির্ভর করে তাহার উপর সরবরাহকারীর বিশেষ হাত থাকে 
না। যুলধনের পরিমাণ অনেকাংশে নির্ভর করে জাতীয় আয়, দেশের শাস্তিশৃংখলা,, 
ব্যাংক-ব্যবস্থা গ্রভৃতির উপর। এগুলি সঞ্চয়কারীর নিয়ন্ত্রণাধীন নহে। 
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২৬৮ অর্থবিচ্ভার ভূমিকা 

তবুও বল! যায়, মোটামুটিভাবে উৎপাদনের উপাদানসমূহের যোগান বিভিন্ন শিল্প 
“(13005001595 ) ও বিভিন্ন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের (ঠিহ09) মধ্যে পরিবর্তনশীল | 

তৃগর্ভে সঞ্চিত কয়লা সীমাবদ্ধ হইলেও উহা! সরবরাহ বা লৌহ ও ইম্পাত শিল্পে 
চাহিদা অন্য|য়ী যোগ।ন দেওকা। যাইতে পারে। বিদ্যুৎ সরবরাহ শিল্প দি কয়লার 
দাম কম দেয় তবে উহা লৌহ ও ইম্পাত শিল্পেই যোগান দেওয়া হইবে । আবার 
বিভিন্ন লৌহ ও ইস্পাত কারখানার মধ্যে যেটি বেশী দাম দিতে চাহিবে সেইটিতেই 
করল| যোগান দেওয়া হইবে। স্থতরাং উপারানপযূহের যোগান-দাম রহিয়াছে এবং 
এই যোগান-দাম নির্ধারিত হয় স্থধোগ-ব্যয় (০02০0: ০095) বা স্থানাস্তর- 

বায় ( 0:2175051 ০950) দ্বারা । 

চাহ্দি/র দিক হইতে অবশ্য সাধারণ দ্রব্য ও উত্পাদনের উপাদ্দানের মধ্যে বিশেষ 
কোন পার্থক্য নাই। ব্যক্তি যেমন তাহার প্রান্তিক উপযোগ বাজার- 
দামের সমান না-হওয়1 পর্যস্ত দ্রব্য ক্রয় করিয়। চলে, উৎপাদদকও 
তেমনি কোন উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন (108781)91 

9:9৫4০%) উহার দামের সমান না-হওয়। পর্যন্ত উহ। নিয়োগ করিয়া চলে। 
ধরা যাউক, একটি কারখানাম্ন ১০* জন শ্রমিক নিযুক্ত আছে। এই ১০* জন 

শ্রমিকের জন্য যে-মোট উৎপাদন হয় তাহা হইতে ৯৯ জন শ্রমিকের মোট উৎপাদন 

বাদ দিনে যাহ! থাকে তাহাই শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন। ইহা ৫* টাকা হইলে 
১০ জন শ্রমিককেই যর্দি নিযুক্ত রাখিতে হম্ম তবে নিয়োগকর্তা কাহাকেও ৫* টাকার 
ক মঙ্ুরি দিতে পারে না। ১০০-এব উপর ষর্দি আরও ৩ জন শ্রমিক নিয়োগ করিতে 
হয় তবে প্রান্তিক উৎপাদন (ক্রম হাসমান উৎপন্নের বিধি কার্ধকর হইলে ) ৫ টাকারও 

কম হইবে। স্ৃতরাং সকল শ্রমিকেরই মঙ্গুরি কমিয়া যাইবে। 
কিন্তু শ্রমিক কম মঙ্গুরি লইতে রাজী হইবে কেন? হইবে কি না-হইবে, 

তাহ নির্ভর করিবে অন্তান্ঠ শিল্প ও উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের চাহিদার উপর। অন্ান্ 

ক্ষেত্রে শ্রমিক যর্দি ৫€* টাকা পান্ন তবে সে ৫* টাকার কমে কাজ করিতে রাজী 
হইবে না। তেমনি মূলধন-মালিকও যে-প্রতিষ্ঠান অপেক্ষাকৃত কম সদ দিতে 
চাহিবে তাহাকে মূলধন যোগাইতে সাধারণ ক্ষেত্রে সম্মত হইবে না। এইভাবে 
নিয়োগকারীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে কোন উপাদানের প্রাস্তিক উৎপাদন সকল 
ক্ষেত্রেই এক হয়। 

উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান আবার পরস্পরের পরিবর্ত (50500 ) হিসাবে 
ব্যবহৃত হইতে পারে। একটি যন্ত্রের পরিবর্তে দুইজন শ্রমিক নিয়োগ অথবা। দুইজন 
শ্রমিকের পরিবর্তে একটি যগ্্র বসানে! যাইতে পারে । এই কারণে মূলধনের ষোগান- 
দাম (52015 171০5 ) অপেক্ষাকৃত অধিক হইলে সংগঠক অধিক শ্রমিক নিয়োগের 

দিকে ঝু'কিবে এবং শ্রমের যোগান-দাম অঙ্থরূপ হইলে সংগঠক যন্ত্র বসাইতে (মূলধন ' 
নিয়োগ ) আগ্রহাদ্িত হইবে। ইহার ফলে উৎপাদনের সকল উপা্দানেরই প্রান্তিক 
উৎপাদন সমান হুইবে। 

উপাদ[নের দাম প্রান্তিক 
উৎপাদনের সমান হয় 



উৎপাদনের উপাদানের দাম-নির্ধারণ ২৬৯ 

ভারসাম্যের অবস্থা: এই সকলের ফলে উৎপাদনের প্রত্যেক উপাদানের 
চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সমান হইয় ভারসাম্য অবস্থার হষ্টি করিবে । ভারসাম্য 
উৎপাদনের প্রত্যেক অবস্থায় (১) প্রত্যেক উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন সকল 
উপাদানের চাহিদা ও নিয়োগের (20019105170) ) ক্ষেত্রেই এক হইবে, (২) প্রত্যেক 

যোগান ৫, নিয়োগের ক্ষেত্রে সকল উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন সমান 
নি হইবে এবং (৩) প্রত্যেক উপার্দানের গ্রান্তিক উৎপাদন উহার 
দামের সমান হইবে । ইহাই কর্ষগত বণ্টনেব তত্ব । ইহা সামান্য পরিবতিত আকারে 
চাহিদা ও যোগানের তত্ব ছাডা আর কিছু নয়। 

একচেটিস্ত্া কাববাল্প বা অস্পুর্ণাহগ প্রতিষ্বোগিতা 
অসন্বস্থান্স উত্পাদন উভপাদনিসম্মুহে দোষ্ম (8০0০1 
[71569 05061 (50150100105 0: 11019010015 01 17006176506 00]0- 
060601) ) : এতক্ষণ পর্যস্ত দ্রব্য এবং উপাদানে বাজারে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা 
বর্তমান, ধরিয়৷ লইয়| উপাদানসমূহেব দাম-নির্ধারণের আলোচনা করা হইয়াছে । এখন 
ূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা বর্তমান না থাকিলে-_অর্থাৎ একচেটিয়া কারবার বা অপূর্ণাংগ 
গ্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে উপাদানগুলিব দাম কিভাবে নির্ধারিত হয তাহার আলোচনা 
কর! প্রয়োজন । 

যদ্দি উৎপাদক দ্রব্যের বাজারে একচেটিয়া কারবারী (৪ 23000190115 11) 0১০ 

ঠো০০৮ 1791156£ ) হয় তাহা হইলেও কোন উপাদানের জন্য প্রতিষ্ঠানের চাহিদা 
উপাদ্দানটির প্রান্তিক আয-উৎপন্নের উপব নির্ভব কবিবে। কারণ, একচেটিয়া 

কারবারীও ততট। উপাদান নিষোগ ও দ্রব্য উৎপাদন করিবে যতটা 
বেটি কারবারের করিলে উপাদানেৰ প্াস্ভিক আয়-উৎপন্ন উহার দামের সমান হইয়! 
দাম উহাব প্রান্তিক দীভায়। কিন্তু পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে যেমন উপাদানের 
আয়-উৎপন্নের সমান হয প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্নকে বাজার-দাম দিয়! গুণ করিলেই প্রান্তিক 

আয়-উৎপন্ন পাওয়। যায়__একচেটিয়া কারবার বা অপূর্ণাংগ 
প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে তেমনি কিন্ত প্রাস্তিক আয়-উতপন্ন উপাদানের প্রান্তিক ভ্রব্য- 
উৎপন্নের মোট মুল্যের সমান হয় না, উহা৷ অপেক্ষা কম হয়। একচেটিয়া কারবারী 
অতিরিক্ত একক উপাদান নিয়োগ করিয়া! অধিক দ্রব্য উৎপাদন করিলে ব্রব্যের 
বাজার-দাম হাস পাইবে । এই অবস্থায় উপাদানের প্রান্তিক আয়-উতপন্ন হিসাব 
এব করিতে হইলে উপাদানের প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্নকে দ্রব্যের দাম 
কারবারে প্রাস্তিক দিয়া গুণ করিয়া যে-মোট মূল্য পাওয়। যায় তাহা। হইতে দ্রব্যের 
আয-উৎপর প্রান্তিক দাম হ্াসপ্রাপ্তির ফলে পূর্বের উৎপন্নের মোট মুল্যে যে-ক্ষতি 
যাউপমের দু. হইল তাহা বাদ দিতে হুইবে। স্বাভাবিকভাবেই উপাদানের 

প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন প্রান্তিক ত্রব্য-উৎপন্নের বিক্রয়লন্ধ মোট মুল্য 
ংইতে কম হইবে। সুতরাং একচেটিয়া কারবার বা! অপূর্ণাগ প্রতিযোগিতায় উপাদানের 
দাষ উপাদানের প্রান্তিক ভরব্য-উৎপন্নের মোট মুল্য অপেক্ষা! কম হয়। 



২৭০ অর্থবিষ্ভার ভূমিকা 

উদ্দাহরণের সাহা।খ্যে ব্যাখ্যা : ধরা ঘাউক,পূর্ণাংগ প্রতিযোগিত। বর্তমান এবং 
কোন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান ১* একক শ্রম নিয়োগ করিলে ১০** একক ব্রব্য উৎপাদন 
করিতে পারে। ইহার পর খন উহা! শ্রম ১* একক হইতে বাড়াইয়! ১১ একক করে 
তখন ১০৫০ একক দ্রব্য উৎপন্ন হয়। এক্ষেত্রে শ্রমের প্রান্তিক দ্রব্য-উতৎপন্ন হইল 

৫০ একক দ্রবা। বাজারে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা থাঁকাঘ্র প্রতিষ্ঠানটির অধিক উৎপাদনের 
ক। পূর্নাগ দরুন দ্রব্যের বাজার-দামে কোন তারতম্য হইবে না। এখন প্রতি 
প্রতিযোগিতায় দ্রবোর দাম যদি ৪ টাক! করিয়া! হয় তাহ! হুইলে শ্রমের প্রান্তিক 

আয়-উৎপন্ন ও মঞগুরি আর-উৎপন্ন হইবে (৪ টাকা৫০- ) ২০* টাঁকা। অর্থাৎ, 
১ একক অতিরিক্ত শ্রম নিয়োগের ফলে (৪২০০ টাকা -- ১০০০ টাকা ) ২০০ টাঁকা 

অতিরিক্ত পাওয়া যাইবে। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার সংশ্লিষ্ট উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান এই" 
প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন ২০* টাক। পর্ধস্ত মঙ্গুরি দির! শ্রম নিয়োগ করিতে রাঁজী থাকিবে। 

এখন ধর] যাউক যে, দ্রব্যের বাজারে প্রতিষ্ঠানটি একচেটিয়। ব্যবসায় । প্রতিষ্ঠানটি 
একচেটিয়া কারন।র হওয়ার ফলে অধিক দ্রব্য উৎপন্ন করির! বাজারে “ছাড়িলে দ্ুবোর 

দাম হাঁস পাইবে। প্রতিষ্ঠানটি ১* একক শ্রমের স্থলে ১১ একক শ্রম নিয়োগ করিরা 
উৎপাদন ১০০০ একক দ্রব্য হইতে বুদ্ধি করিয়া ১০৫০ একক করিলে বাজারে দ্রব্যের 
দাম হয়ত & টাকা হইতে কমিম্বা ৩৯০ টাকা হইবে। পূর্বের ন্যায় ১১শ একক 
শ্রমের প্রান্তিক ভ্রব্য-উৎপন্ন হইল ৫* একক দ্রব্য। এই ৫ একক ভ্রব্য ৩৯০ টাকা” 
নামে বিক্রয় করিলে মোট কিক্রমমূল্য দাড়ায় ১৯৫ টাকা। কিন্তু একচেটিয়া উৎপাদ্দন- 

প্রতিষ্ঠানটি শ্রমের ভ্রব্য-উৎপন্নের মোট মূল্য ১৯৫ টাকা দিতে 
৪১০০ রাজী হইবে না। কারণ, যখন প্রতিষ্ঠানটি ১০ একক শ্রম নিয়োগ 
ও মন্জুরি করিয়া ১০০০ একক দ্রব্য উৎপাদন করে এবং ৪ টাকা দমে 

বিক্রয় করে তখন মোট বিক্রয়লন্ধ আয় হয় ৪০০০ টাকা আর যখন 
১১ একক শ্রম নিয়োগ করিয়া ১০৫০ একক ভ্রব্য উৎপাদ্দন করে এবং ৩'৯* টাকা 
দামে বিক্রয় করে তখন প্রতিষ্ঠানটির মোট বিক্রলন্ধ আয় হয় ৪০৯৫ টাকা । 
স্থৃতরাং প্রান্তিক একক শ্রম নিয়োগের ফলে প্রতিষ্ঠানটির অতিরিক্ত আয় হইতেছে 
(৪০৯৫ টাকা_ ৪০০* টাকা1- ) ৯৫ টাক1। অর্থাৎ শ্রমের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন হইল 
৯৫ টাকা। ইহা! শ্রমের প্রাস্তিক ব্্রব্য উৎপাদনের মোট যুল্য (১৯৫ টাকা) হইতে 
কম এবং একচেটিয়া কারবারে শ্রমের দাম শ্রমের এই প্রাস্তিক আয়-উৎপন্নের সমান 

হইবে। স্থৃতরাং দেখ! যাইতেছে, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা থাকিলে নিয়োগ যতটা বৃদ্ধি 
কর! সম্ভব একচেটিয়। কারবার থাকিলে ততটা বুদ্ধি করা সম্ভব নয়। 

আবার ব্রব্যের বাজারে প্রতিযোগিতা থাকিলেও প্রতিষ্ঠানবিশেষ (2009) 
উপাদানের বাঙ্গারে একচেটিয়া ক্রেতা (8, 20050190119 15 0156 9০6০1 1081150 ) 

হইতে পারে। যেমন, বিশেষ শ্রমের বাঞ্জারে গ্রতিষ্ঠানবিশেষ একচেটিয়া ক্রেতা! 
হুইতে পারে ।১ শ্রমের বাঁজারে যখন কোন প্রতিষ্ঠান একচেটিয়। ক্রেতা হয় তখন 

উদাহরণঞ্থরূপ, বিছাৎ-উৎপাদন শিল্পে কয়েক শেনীর শ্রমিকের উল্লেখ কর। যাইতে পারে। 



উৎপাদনের উপাদানের দাম-নির্ধারণ ২৭১ 

উহার নিকট শ্রমের যোগান আর সম্পূর্ণভাবে স্থিতিস্থাপক থাকে না -অর্থাৎ প্রচলিত 
বাজার-দামে কমবেশী যত ইচ্ছা শ্রম ক্রয় করিতে সমর্থ হয় ন|। প্রতিষ্ঠান অধিক শ্রম 
নিয়োগ করিলে মজুরির হার বৃদ্ধি পায়, আবার নিয়োগ হাস করিলে মজুরির হার 
কমিয়া যার । কারণ প্রতিষ্ঠান যখন অতিরিক্ত এক একক শ্রষ নিয়োগ করে তখন 
মাত্র অতিরিক্ত শ্রম ব৷ প্রান্তিক শ্রমিককেই (০:৮৪, 01202161779] 81016 0: 

1000: ) অধিক মঞ্জুরি দিতে হয় না, পূর্বেকার সকল শ্রমিককেই এ একই অতিরিক্ত 
হাবে মজুরি দিতে হয়। সুতরাং এক একক অতিরিক্ত শ্রম নিয়োগের ফলে প্রতিষ্ঠানের 
যে-অতিরিক্ত ব্যয় (63৮5৪, ০০৪) হয় তাহা অর্থাৎ প্রান্তিক মজুরি (12791751791 

৮৪৪০ )-_অতিরিক্ত বা! প্রান্তিক শ্রমিকের মজুরি হইতে অধিক, কারণ অন্যান্য সকল 
শ্রমিককেই বধিত হারে মজ্রি দিতে হইতেছে। অতিরিক্ত শ্রম 

হবনানেব বাতাসে. নিযোগের ফলে প্রতিষ্ঠানটির মঙ্গুরির মোট পরিমাণ কতটা বৃদ্ধি 
প্রান্তিক আক্-উৎপন্ন পায় তাহাই হইল প্রান্তিক মঙ্্ুরির হিসাব। এই প্রান্তিক মজুরি 

প্রান্তিক এবং অন্যান্য শ্রমিককে যে-মজুরি দেওয়] হয় তাহা হইতে 
অধিক হয় এবং একচেটিয়া ক্রেতা! সেই পর্যন্ত শ্রমিক নিয়োগ করে যেখানে প্রান্তিক 
মজুরি এবং শ্রমের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন সমান হয়। ম্বতই শ্রমিকের মজুরির হার 
শ্রমের প্রাস্তিক আয়-উৎপন্ন হইতে কম হইবে । 

ধরা যাউক, একচেটিয়া ক্রেত1 বা! প্রতিষ্ঠান যখন ৯ একক শ্রম নিয়োগ করিতেছে 
তখন মজুরির দৈনিক হার হইল ৫ টাক] এবং ফলে প্রতিষ্ঠান শ্রমিকের যে-মোট মজুরি 

দেঘ তাহার পরিমাণ হইল ৪€ টাক1। এখন শ্রম বধিত করিয়! 
না ১, একক করা হইলে দৈনিক মজুরির হার হয়ত বৃদ্ধি পাইয়। 
দাড়ার ৫'২* টাকার ১ ফলে মোট মজুরির পরিমাণ হইবে ৫২ টাকা | স্থৃতরাং এক 
একক অতিরিক্ত শ্রম নিয়োগের ফলে মোট মজুরির পরিমাণ (৫২টাকা_ ৪৫ টাকা- ) 
৭ টাকা বৃদ্ধি পাইল । অর্থাৎ, প্রান্তিক মজুরি হইল ৭ টাকা । এখন ষদ্দি দেখ! যায়, 
১*ম একক শ্রমের দৈনিক প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন ৭ টাকা, তাহা হইলে প্রতিষ্ঠানটি 
১০ একক শ্রম নিয়োগ করিবে, কারণ এক্ষেত্রে প্রাস্তিক মজুরি ও প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন 
পরস্পরের সমান হইবে। কিন্তু যখন ১* একক শ্রম নিয়োগ কর! হয় তখন প্রান্তিক 
শ্রম এবং অন্যান্ শ্রমিক ৫'২* টাকা করিয়া দৈনিক মজুরি পায়। এই মজুরির হার 
(৫২০ টাক!) প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন (৭ টাক! ) হইতে কম। 

একচেটিয়। কারবারের শোষণ : উপরি-উক্ত আলোচন হইতে দেখা গেল 
ষে, দ্রব্য এবং শ্ম উভয় বাজারে প্রতিষ্ঠানবিশেষ একচেটিয়! ক্রেতাবিক্রেতা হইলে 
এ প্রতিষ্ঠান উৎপাদন ও শ্রম নিয়োগ নিয়ন্ত্রিত করিয়] ত্রব্যের দাম বৃদ্ধি ও শ্রমের 
মঙুরি হ্বাস করিতে পারে । অন্তভাবে বল] যায়, একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান ব্রব্য ও নিয়োগ 
নিয়ুস্রণের সাহায্যে ক্রেতা ও শ্রমের স্বার্থ ক্ষু্ন করিয়া অতিরিক্ত মুনাফা! ভোগ করিতে 
পারে। ইহাকেই অনেক অর্থবিষ্ভাবিদ একচেটিয়া কারবারের শোষণ (190০- 
০০৪০ 65210169000) ) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । 



২৭২ অর্থবিষ্ঠার ভূমিকা 

হক্ষিগুসাল 
উৎপাদনের উপাদানসমূহের দামও চাহিদা ও যোগান দ্বার! নির্ধারিত হয়, তবে এই মুল্যতত্ব সাধারণ 

সুল্যতত্ব হইতে কিছুটা পৃথক । 
উপাদানসমুহের চাহিদার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করে প্রান্তিক উৎপাদনশীলত| তত্ব এবং যোগান ব্যাখ্যা করে 

সুযোগ-ব্যয় তত্ব। বিভিন্ন সমালোচনা সন্তবেও বন্টন তন্ধে প্রান্তিক উৎপাদনশীলত। তত্ব বিশেষ গুরত্বপূর্ণ । 

গুর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় উপাদানসমূহের দাম ও নিয়োগ উভয়ই জধিক হয়। একচেটিয়া কারবারে কিন্ত 
ক্রেতা ও উপাদানবিক্রেতা--উভয়েরই স্বার্থ কু হইতে পারে। 

1, 10201510 800. 00700701)6 010 6109 10781811091 1010৫00615865 60০০১ ০ 0186208100, 

[সমালোচকদের দৃ্টিভংগি হইতে বণ্টনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ব ব্যাখা কর ।] 
(২৫৯-৬২, ২৬৩-৬৫ পৃষ্ঠা) 

9. 056 816. 639. 05310 888011000610758 ০0? 676 115782705] 1:০050615165 17260 9£ 
108881906101) 2 [11018110 &11010. 

[প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্বের অন্ুমানগুলি কি কি? বিস্তারিতভাবে ব্যাথা কর। ] 
(২৬৩-৬৫ পৃষ্ঠা) 

9, 1060109 17187101078] 16 শো।00 01007, 0196110801570006 16 11015 0091012791-017551051 
[:00006, 703001517) 006 007010920102, 11786 70:00 78 20০৮ 26 9 20091777020 03195509012 
19007 10109 60119%]8 169 70811011001 29ড০109 10:00:00, 

[প্রান্তিক দ্রবা-উৎপন্ন হইতে পার্থকা নির্দেশ করিয়া প্রান্তিক আয়-উৎপন্রের সংজ্ঞা প্রদান কর। 
প্রত্যেক উপাদানের দাম উহার প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের সমান ন।-হওয়া পযন্ত মুনাফা সর্বাধিক হয় না_এই 
অভিমতটির ব্যাখ্যা প্রদান কর |] | ২৫৯-৬৩ পৃষ্ঠা) 

4০ 1060209 11810110%1 7075৭105] 1১700006 01 8, 190৮০: 0:00006102. [70দঘ 18 6119 11911708] 
15810070000 7919660. 60 6109 01970119] 12175810%] 72:০৫00% ? 

[উপাদানের প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্তরের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। ইহার সহিত প্রান্তিক আদ়্-উৎপন্ের 

সম্পর্ক কি?] (২৫৯-৬২ পৃষ্ঠা ) 
6,910 100 90607 010069 876 06662017760. 02006 00201610778 0£ 10001007010 ০: 

87001787150 00200916100, 

[ একচেটিয়া কারবার বা অপূর্াংগ প্রতিযোগিতার অধীনে কিভাবে উপাদানসমূহের দ্রাম নির্ধারিত হর 
দেখাও ।] (২৬৯-৭)১ পৃষ্ঠা!) 

২৩ এ 
মোটামুটিভাবে মজুরিতত্ব দুইটি প্রশ্ন লইয়া আলোচন| করে : (ক) কিভাবে 

শ্রমের দাম বা মজুরি নির্ধারিত হয় এবং (খ) বিভিন্ন স্থান ও উৎপাদনক্ষেত্রের 
মধ্যে মজুরির হারে তারতম্য দেখা যায় কেন? ইহাদের মধ্যে 

5৫ প্রথমটির আলোচনা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে সাধারণ বণ্টনতত্বের 
ংগে কতকটা কর! হইয়াছে । দেখ! গিয়াছে : (১) সাধারণ 

রবযমূল্যের মত মন্গুরিও চাহিদা ও যোগানের ঘাতগ্রতিঘাত দ্বার! নির্ধারিত হয়; 

4২) শ্রমের চাহিদা ব্যাখ্যা করে প্রান্তিক উৎপাদনদীদভার তত্ব (71£918091 



মজুরি ২৭ও 

[07০৫00০61৬1 076015 ) এবং যোগান ব্যাখ্যা করে স্বানাস্তর-ব্যয়তত্ব (21516: 

মজুবি-নির্ধারণ তন্বের 0950 77109015 )১ এবং (৩) দ্রব্যের বাজারে (000০ 

কয়েকটি সাধারণ 0811566) ব! উপাদানের বাজাবে (০60 120210060) একচেটিয়! 

নিউজ কারবাব বা অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা থাকিলে কারবারী ব্রব্যের 
দাম বৃদ্ধি ও মজুরি হাঁস কবিতে পাবে । 

মজুরিতত্বসংক্রান্ত দ্বিতীয় প্রশ্নটি-_অর্থ।ৎ মঞ্জরির হাবে তাবতম্য দেখা যায় কেন? 
_-অপেক্ষারুত সাম্প্রতিক কালের। প্র/চীন লেখকগণ ইহা লইয়া বিশেষ মাথা ঘামান 
নাই। কিন্তু বর্তমানে মন্গবিব হাবে বিশেষ পার্থকোব জন্য উহার আলোচনাও সম- 
গুরুত্বপূর্ণ হইয়] ধ্রাডাইয়াছে। 

মন্্ুরিতত্বের এই ছুইটি দিক-_-যথা, মঙ্গুবিব হার কিভাবে নির্ধারিত হয় এবং মন্তুরির 
হারে তারতম্য দেখ! যায় কেন, এই দুইটি বিষয় সম্পর্কে আলোচন] করিবার জন্য আথিক 
মজুরি ও প্রকৃত মজুরির মধ্যে পার্থক্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা লইয়া! চল প্রয়োজন। 

আধিক্ক জুলি এব, প্রক্কুত জুলি (00065 ড/2£65 

৪10 [২০8] ড/9£০5) : (আথিক মর্দবি বলিতে শ্রমিক শ্রমের বিনিময়ে যে-অর্থযুলা 
পায় তাহাকে বুঝায়। এই মজুবিব বিনিময়ে শ্রমিক তাহাব 

আর্থিক মনি প্রঘোজনীঘ ভোগাত্রব্যাদি ক্রয় করে । অনেক সময় আবার মজৰি 
আংশিকভাবে টাকাকডিতে ও আংশিকভাবে জিনিসপত্রে প্রদান কবা হয়। মোটকথা, 
মের বিনিমযে শ্রমিক বর্তমান ও ভবিষ্যতে যে-সকল দ্রব্য ও সেবা ভোগ করিতে পারে 

তাহাই তাভাব প্ররূত মঙ্ুবি ) আঘথিক মজ্বরি স্বল্প হইলেও 
প্রত মঞ্গুবি প্রকৃত মজুবি অধিক হইতে পাবে , কাবণ শ্রমিক হয়ত বিন! 
পয়সায় বসবাসেব স্থান পায়, সস্তায় খাগ্ঘা্রব্য পায়, বিনামূল্যে চিকিৎসার স্ুযোগন্থ্বিধা 
পায়, প্রভিভেণ্ট ফাণ্ডের স্যোগ পার, ইত্যাদি | 

প্রকৃত মজুরি কোন্ কোন্ বিষন্বের উপর নির্ভর করে : প্রকৃত মজুরি 
নির্ধারণ করিতে হইলে আথিক মঙ্গুবি ব্যতিরেকেও নিয্নলিখিত বিষমগুলির প্রতি দৃষ্টি 
দেওয়৷ প্রয়োজন : 

প্রথমে দেখিতে হইবে যে নিয়োগ স্থায়ী না অস্থায়ী, নিয়মিত না অনিয়মিত ! 

অস্থায়ী বা অনিয়মিত নিয়োগে আথিক মন্্রি আপাতদৃষ্টিতে অধিক হইলেও স্থায়ী 
চাকরির প্রকৃত মজুরি বেশী হইতে পারে। কারণ, অস্থায়ী ব৷ অনিয়মিত নিয়োগে 
শ্রমিক যে-কোন সময় বেকার হইয়! পভিতে পারে । ফলে তাহার মোট উপার্জন কম্ব 
হইতে পারে। 

যে-সকল নিয়োগে উপরি-আয়ের সম্ভাবন। আছে সেই সকল নিয়োগে প্রকৃত 

মজুরি বেশী ইহা! ব্যতীত অনেক নিয়োগে অন্য রকম স্বিধাও দেওয়। হয়-_যেষনঃ 
পূর্বোন্লিখিত বিন] ভাড়ায় বামগৃহ, স্থুলভে খাচ্ান্রব্য, বিনাব্যয়ে চিকিৎসার স্থযোগ, 
বিনামূল্যে রেলভ্রমণ, বাৎসরিক বোনাস, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, ব্যক্তিগত পেনলন, 
১৮ [ 0000. ] 



২৭৪ অর্থবিষ্ভা্ ভূমিকা 

পারিবারিক পেনসন্, গ্রাচুইটি ইত্যাদি । এ সকল নিয়োগে আথিক মজুরি অপেক্ষাকৃত 
শ্বল্প হইলেও প্রকৃত মজুরি অধিক। আয়াঁসসাধ্য কার্ষের- যথা, রেল-ইঞ্জিন চালকের 
কার্ষের-_আথিক মজুরি অধিক হইলেও প্ররুত মজুরি কম। কারণ, তাহারা দীর্ঘদিন 
ধরিয়া কাজ করিতে পারে ন৷ বলিয়। সারা জীবনে মোট উপার্জন কম করে। 

প্রকৃত মঞ্জুরি বিশেষ করিয়। দেশের মৃল্যস্তরের উপর নির্ভর করে। মূল্যন্তর বৃদ্ধি 
পাইলে আথিক মজুরি অপরিবতিত থাকিলেও প্রত মজুরি হাস পাইবে ; অপরদিকে 
মূল্যন্তর হাস পাইলে আথিক মজুরি যদি অপরিবতিত থাকে তবে প্রকৃত মজুরি বৃদি 
পাইবে। কার্ষক্ষেত্রে অবশ্ মৃল্যস্তর পরিবর্তনের সংগে সংগে মঙ্ুরির হারও পরিবাতিত 
হয়; কিন্তু যত শীঘ্র মূল্যনস্তরের হাসবৃদ্ধি ঘটে তত শীন্ত্র মজুরির হাসবৃদ্ধি ঘটে না। ফলে 
একমান্্র মজুরির হার হইতে শ্রমিকের আথিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় না। 

শ্রমিকের প্রত আথিক অবস্থার পরিচয় পাইতে হইলে আবার তাহার স্বী-পুত্র 
ইত্যাদির উপার্জনকেও ধরিতে হইবে । সুতরাং ফেক্ষেত্রে শ্রমিকের স্ত্রী-পুত্রের পক্ষেও 
উপার্জনের স্ৃযোগ থাকে, সেক্ষেত্রে আথিক মঙ্গুরি অপেক্ষাকৃত স্বল্প হইলেও শ্রমিক 

তাহার দিকে আকধিত হয়। এইরূপ অবস্থায় তাহার পরিবারের মোট উপার্জন 
একজনের উপার্জন অপেক্ষা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অধিক হয় , ফলে প্রকৃত মঙ্ুরিব 
পরিমাণও বেশী হয়। 

এই প্ররুত মজুরিই ষে শ্রমিকের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য বা জীবনযাত্রার মানের 

প্রকৃত মনুরিই জীবন- নির্দেশক সে-ধারণ। উপরি-উক্ত আলোচন। হইতে সহজেই করা! 
যাত্রার মানের নির্দেশক যাইবে । 

আবার জীবনযাত্রার মান ছাড়াও সামাজিক মর্যাদা, পদোন্নতির স্থযোগ, সাফল্যের 
আশা, স্বাতন্ত্য, স্বাস্থ্য প্রভৃতি এমন অনেক বিষয় আছে যাহার পরিমাণ অর্থেব 
মাপকাঠিতে কর! চলে ন।; প্ররুত মঙ্গুরি-নির্ধারণের সময় তাহাদের সম্পর্কেও বিচার 
করিতে হইবে। কেন শ্রমিক অপেক্ষাকৃত স্বপ্প আথিক মঞ্জুরির নিয়োগের দিকে 
আকধিত হয় তাহার ব্যাখ্যা অংশত এই বিচারের মধ্যেই পাওয়া যাইবে । মার্শালের 
ভাষায়, “কোন বৃত্তির আকর্ষণ উহার আথিক উপার্জনের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর 
করে উহার নীট হ্বিধার (7056 20%87508865) উপর ।”১ অর্থাৎ, আথিক মজুরি 
যতটা বেশী অন্যান্য হৃষোগন্থবিধা ষর্দি তাহ! অপেক্ষা অধিক হয় তবে শ্রমিক দ্বিতীয় 
নিয়োগের দিকে ঝুঁকিবে। কারণ, ইহাতে তাহার প্রকৃত মজুরি অপেক্ষাকৃত অধিক 
হইবে । এইভাবে অন্যান্যের মধ্যে আধিক ও প্রকৃত মজুরির পার্থক্যের মাধ্যমেই 
মজুরির হারের দ্বিতীয় দিকটির-_অর্থাৎ মজুরির হারে তারতম্যের ব্যাখ্যা করা হয়। 

জুলি হস্পি ক্িভান্বে নিপ্ধণল্িত হস্্র ? (170 15 [২26 
০ ৬/৭853 0662100011990 ? ) : মজুরির হার নির্ধারণ সম্পর্কে যে-বিভিন্ন তত্ব 
প্রচলিত আছে ইহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম হইল জীবনধারণোপযোগী মজুরিতত্ব। 

১০ 2056 560961590898 0৫ & 62809 08767005006 ০0 165 20009] 88001088 ৮০ ০০. 19 
2566 8৫81)629.” 



মজুরি ১৭৫ 

জীবনধারণোপযোগী মজুরিতত্ব (5819515657706171১6015 0£ ৬৬ ৪8০9 ) : 

প্রাচীন অর্থবিষ্যাবিদগণের মতে, শ্রমের যোগান-দামের পশ্চাতে আছে সস্তানসম্ততি 
শরণপোষণের ব্যয়। প্রয়োজনীয় শ্রমিক সরবরাহ অব্যাহত রাখিবার জন্য যে-ন্যুনতম 
ব্যয় হয়, সেই পরিমাণ মঙ্গুরিই দেওযা হয়। এই জীবনধারণোপযোগী মজুরিতত্ব 

অন্যতম উৎপাদন-ব্যয়তত্ব মাত্র । মজুরি শ্রমের উৎপাদন-ব্যয়ের 
হর প্রতিপান্ঘ বিধষ সমান-_ইহাই হইল তবটির প্রতিপাদ্য বিষষ। ইহার উদ্ভব হয় 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে । এ সময় ইয়োবোপের বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করিয়! ফ্রান্সে,"মুরি 
জীবনধারণের ন্যুনতম ব্যয়েবই সমান ছিল। ইহা! মনে কব! হইত যে, মন্ুরি ন্যুনতমের 
অধিক হইলে জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে শ্রমিকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে এবং ফলে মজুরি কমিম়! 

আবার ন্যনতম ব্যয়েব সমান হইবে । অপবদ্িকে মজুরি ন্যনতমেব কম হইলে শ্রমিক 

কম সন্ভানসম্ততি কামন! কবিবে এবং ইহার ফলে শ্রমিকসংখ্াহাস মজুরিকে ভর্ধ্বগামী 
কিয় প্রয়োজনীয় ন্যুনতম স্তবে লইয়া আসিবে । 

জীবনধারণোপযোগী মজুরিতত্বের এইবপ নৈবাশ্জনক দৃষ্টিভংগিব জন্য অর্থবিদ্যাও 
“নৈবাশ্তবাদী শান” (1015791 9০1215০9 ) বলিয়া! অভিহিত হইয়াছিল এবং তত্বটি 

নির্পজ্জ বিধি? (82221 [৪৬ ) আখ্যাও পাইয়াছিল। তীব্র বিরুদ্ধ সমালোচনার 
কলে উনবিংশ শতাব্দীব দ্বিতীযার্ধে তত্বটি সম্পুর্ণ পরিত্যক্ত হয়| 

জীবনযাত্রার মান মজুরিতন্ত (96581709810 016 1,1511717135015 ০ 

৬7৪59): জীবনধারণোপযোগী মজুরিতত্ব পরিত্যক্ত হইলে উদ্ভুত হয় উহারই 
পরিমাজিত রূপ জীবনযাত্রার মান মজুরিতত্ব। এই পরিমাজিত তত্ব অনুসারে মজুরির 
ধার মাত্র জীবনধারণের ব্যয়ের সমান হয় ন।, উহ] শ্রমিক যে জীবনযাত্রার মানে অভ্যস্ত 

তাহাবই সমান হয়। মজুরির হার ইহা অপেক্ষা কম হইলে 
সিটিভি রিও শ্রমিকর! বিবাহ ও সংসার প্রতিপালন করিতে অনিচ্ছুক হইবে ; 

ফলে শ্রমের যোগান কমিয়া যাইবে । তখন স্বাভাবিকভাবেই মজুরির হার বৃদ্ধি পাইয়। 
প্রীবনযাক্রার মানের উপযোগী হইবে । অপরদিকে মন্থুরি জীবনযাত্রার মানের অধিক 
হইলে শ্রমিকরা বাল্যকালেই বিবাহ করিবে__সস্তানসস্ততির সংখ্যাকে সীমাবদ্ধ 
ধাখিবার প্রচেষ্টা করিবে না। স্থতরাং শ্রমের যোগান বৃদ্ধির ফলে মঙ্গুরির হার হাস 
পাইয়! জীবনযাত্রার মানের সমান হইয়া ্রাডাইবে । অতএব, মজুরির হার জীবনযাত্রার 
মান হইতে বেশীদিন বিচ্যুত হইয়! থাকিতে পারে ন]। 

সমালোচনা : একদিক হইতে দেখিলে জীবনযাত্রার মান মজুরিতত্ব গ্রহণযোগ্য 
বলিয়াই মনে হয়। কেইনস্ স্বীকার করিয়াছেন ষে শ্রমিকর! আথিক মজুরির হাসে 
আপত্তি করিয়া থাকে। মূল্যবৃদ্ধির দন আসল মজুরি হ্রাস পাইলেও তাহাদিগকে 

আন্দোলন, ধর্মঘট ইত্যার্দি পন্থা অবলম্বন করিতে দেখ ঘায়। 

কোন্ দিক দিয়া ইহা মোটকথা, যে জীবনযাত্রার মানে তাহারা অভ্যন্ত হইয়া গিয়াছে 
তাহা বজায় রাখিবার প্রচেষ্টাই তাহার করে। খিতীয়ত, 

জীবনযাজ্রার মান উন্নত হইলে শ্রমের উৎপাদ্দনশীলতাও বৃদ্ধি পায়। ফলে নিয়োগকর্তার 



২৭৬ অর্থবিদ্ভার ভূমিকা 

পক্ষে উচ্চ মজুরি প্রদ্দান করা সম্ভব হয়। সুতরাং জীবনযাত্রার মান ও মজুরির হারের . 
মধ্যে একটা স্বাভাবিক সম্পর্ক লক্ষ্য কর] যায়। 

কিন্ত এই মজুরিতন্বের ক্রটিগুলিও বিশেষ প্রকট। প্রথমত, ইহা মাত্র শ্রমের 
যোগান-দামহই (58915 100০০) ব্যাখ্যা করে, চাহিদার দিকে মোটেই দৃষ্টিপাত 

করে না। ছ্িতীয়ত, সভ্যতার ইতিহাস বর্ধমান মজুরির হার ও জীবনযাত্রার মান__ 
উভয়েরই সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু বাধত মজুরি বধিত উৎপাদনশীলতার ফল, না৷ বর্ধমান 

জীবনযাত্রার মানের ফল-_তাহা নিশ্চিত করিয়া! বলা কঠিন। 
মনে হয়, উভয় ধারণাই আংশিকভাবে সত্য । সুতরাং তত্বটিকে 

কোনমতেই মঙ্ুরি-নিধারণের চুডাস্ত ব্যাখ্যা হিসাবে গ্রহণ করা যায় না; মাত্র আংশিক: 
ব্যাখ্যা হিসাবে গ্রহণ করা যায়। | 

মজুরি তহবিল তত্র € ৬855 [017071১০015 ) মজুরি তহবিল তত্বের 

ব্যাখ্যা করেন জন ০,য়াট মিল। জীবনধারণোপযোগী মঙ্জুরিতত্বের ন্যায় শুধু যোগানের 
দিক হইতে মজুরি-নির্ধারণের ব্যাখ্য। না করিয়া! তত্বটি চাহিদার 
দিকেও দৃষ্টিপাত করে। এই কারণে ইহাকে জীবনধারণোপযোগী 
মজবিতত্বেধ উনত সংস্করণ বলিয়া গণ্য কর] হয়। তত্বটির সংক্ষিপ্চ 

বর্ণনা এইভাবে কর। যাইতে পারে : - 

যে-কোন নিদিষ্ট সময়ে শ্রমিকদের মঞ্ুরি প্রদান করিবার জন্য মূলধনের একাংএ 
পৃথক করিয়। রাখ! হ। মূলধনের এই পৃথকাংশই ম্কুরি তহবিল এবং ইহার পরিমাণ 

নির্ভর করে শ্রমের চাহিদার উপর । অপরদিকে এ নির্দিষ্ট সময়ে 
তটির সংক্ষিপ্ত বর্ন! জনসংখ্যারও এক নিদিষ্ট অংশ শ্রমিক হিসাবে কাজ করিতে প্রস্তুত 
থাকে, ত1 মজুরি যাহাই হউক না কেন। এখন মোট মজুরি তহবিলকে মোট শ্রমিক- 
সংখ্যা দ্দিয়া ভাগ করিলে মজুরির হার বা মজুরির স্তর (1০1 ০ »/2£5) পাওয়। 

যাইবে ( ২৮৭ পৃষ্ঠা দেখ )। 
এই তত্বের অন্যতম স্বাভাবিক অন্সিদ্ধান্ত হইল যে মাত্র ছুইটি ক্ষেত্রে মজুরির হার 

বধিত হইতে পারে : (ক) যদি মজুরি তহবিলের পরিমাণ বুদ্ধি পায়, অথবা (খ) যদি 
শ্রমিকসংখ্যার হ্রাস ঘটে । প্রথমোক্ত বিষয়টির উপর শ্রমিকদের কোন হাত নাই, ইহা 

নির্ভর করে মূলধন-মালিকর্দের উপর | স্থৃতরাং শ্রমিকদের আথিক 
তনবটিব অনুসিদ্ধান্ত অবস্থা স্পূর্ণভাবে তাহাদের সংখ্যার উপরই নির্ভরশীল। শ্রমিকসংখা। 
বাড়িলে শ্রমিকর্দের অবস্থ। পূর্বাপেক্ষা মন্দ হইবে, শ্রমিকসংখ্যা কমিলে অবস্থা পূর্বাপেক্ষা 
ভাল হইবে । অতএব, শ্রমিক সংঘগুলির পক্ষে মজুরিবৃদ্ধির দাবি কর' অযৌক্তিক। 

সমালোচন। : তত্বটির প্রথম ত্রুটি হইল যে, নির্দিষ্ট মজুরি তহবিল বলিয়া কিছু 
নাই। উৎপন্ন দ্রব্যাদির পরিমাণ পরিবর্তনশীল বলিয়! শ্রমের প্রাপ্যও পরিবর্তনশীল । 
অতএব, নির্দিষ্ট তহবিলের স্থলে থাকে একটি প্রবাহ--উৎপন্ন ভ্রব্যাদির পরিবতনশীল 
প্রবাহ-_যাহার জন্য বিভিন্ন সময়ে মজুরির হারে প্রতূত তারতম্য দেখ ধায়।১ 
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দুইটি গুকত্বপূর্ণ ভ্রু 

তন্বটি চাহিদার দিকে ও 
ঢৃষ্টিপাত কবে 



মজুরি ১৭৭ 

দ্বিতীয়ত, শ্রমিকসংখ্যার সহিত মজুরির হাবের কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই। অথাৎ, 
শ্রমিকসংখ্যা বাড়িলেই মন্ত্ররির হার কমিবে এবং শ্রমিকসংখ্যা কমিলেই মজুরির হান 
বাডিবে এইৰপ্ কোন ধরাবাধা নিয়ম নাই । যেমন, তেঙ্জী বাজারের সময় শ্রমিকল খ্যা 
বৃদ্ধি পাইলেও মগ্তুরিবুদ্ধি ঘটিতে পারে । 

মঞ্জুরি তহবিল তত্বের সর্বপ্রধান ত্রুটি হইল যে, ইহা! শ্রমের উতপার্দনশীলতাক্ষে 
শন্পুর্ন উপেক্ষা করে । শ্রমেব উৎপাদনশীলতা ঘত অধিক হইবে মঙ্গুরি তহবিলের 

পরিমাণও তত বৃদ্ধি পাঠবে এবং ইহার ফলে যূলধন-ম[লিকর্দের অংশে ভাগ প। 
বসাহয়াও শ্রমিকর। বধিত মঙববি পাইতে পারে। মঙ্গবি তহ।ন 

তর যে এই দ্দিক দিয়া বিষয়টিকে দেখে ন| তাগাব কাবণ হইল, 

ইহা মজুরি এবং শ্রমের দক্ষন ব্যয়ের (19৮00: ০০১: ) মধ্যে যে-পার্থক্য তাহ মোটেই 

অনগধাবন কবে না। ছু$ জন কৃষি-শ্রমিকের মজুরি এক হইলেও প্রথম জন যদি দু 

বিঘা জমি এবং দ্বিতীয় জন তিন বিঘা জমি চাষ করিতে পাবে 
০০৮ মগুবিজনিত 
নি তবে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শ্রমেব দরুন ব্যয় (1800: 509) কম 

হইবে। দ্বিতীয় শ্রমিককে তাহার উতপাদনশীলতার অন্গপাত 
অপেক্ষা কম মছুরি দিলে বায়সংক্ষেপই হয় | ইহাকেই উচ্চ মজ্রিজনিত ব্যয়সংক্ষেপ 

(900150105 ০% 18151) ড/2£5 ) বলে (২৯১-৯২ পষ্ঠা দেখ )। মঙুবি তহবিল তত্ব 

মের এই উৎপাদনশীল দিকটির প্রতি মোটেই দৃষ্টিপাত কবে না। 

পরিশেষে, বিভিন্ন উৎপাদনক্ষেত্রে মজুরির ভারে পার্থকা দেখা যায় কেন, তা ৭ 

ব্যাখাঁও মজুরি তন্বিল তত্বে পাওয়া যায় ন1। 

উদ্ব-ত্ত দাবিদার তত্ব € £:651000] 00181729176 11106015 ) £ মজুবির 

হার যে শ্রমের উৎপাদনশীলতার সহিত বিশেষভাবে সম্পকিত, এই ধারণাই উদ্ধত 

দাবিদার মজুরিতত্বের ভিত্তি। 

তত্বটির সমর্থকগণের মতে, শ্রমিক হইল শিল্পের উৎপন্নের শেষ দাবিদার (76510021 

' 01817217600 006 701008০6 0 17700505 )। অন্যতম ব্যাখ্যাকর্তা জেভদ্নের 

ভাষায় বল! যায়, “কোন শ্রমিকের মজুরি শেষ পর্যস্ত তাহাব 

৩ইটির প্রতিপগ বিষয় উৎপন্ন হইতে খ।জনা, কর এবং মূলধনের দরুন সুদ বাদ দিয়া যাহা 

থাকে তাহার সমান হয় ।”১ বিষয়টিকে আরও পরিস্দুট করিয়া মাকিন অর্থবিদ্াবিদ 

ওয়াকার বলিয়াছেন, “থাজনা, সুদ ও মুনাফ। বাদ দিয়। মঞ্জুরি সমগ্র উৎপন্নের সমান 

হয়” এবং “পূর্ণ ও বাধাবিহীন প্রতিযোগিতার অবস্থা ( ০0000161005 ০ 0811 ৪170 

8০6 ০0101660102 ) বর্তমান থাকিলে শ্রমিকের উতৎপাদনক্ষমতা যতই অধিক হইবে 

মোট উৎপন্রের যে-অংশের উপর তাহার দাবি তাহার পরিমাণও তত অধিক হুইবে।” 

ূ : উদ্ধত্ত দাবিদার তত্বের সপক্ষে প্রধান যুক্তি হইল যে ইহা৷ অন্যতম 

আশাবাদী তত্ব। শ্রমিক যত উৎপাদন করিতে পারিবে তাহার উপার্জনও তত অধিক 

*“এটব সর্বপধান ন্রেটি 
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১৭৮ অর্থবিদ্যার ভূমিকা 

হইবে-_ইহাই এই তত্বের মূল প্রতিপাদ্ঠ বিষয়। উপরস্ত, তত্বটি শ্রমিককে মর্যাদার 
আসনে প্রতিষ্ঠিত করে । জাতীয় উৎপাদনে শ্রমিকের যে-দান রহিয়াছে তাহা! এই তত্ব 

স্বীকার করিয়া! শ্রমিককে জাতীয় উৎপন্নের দাবিদার বলিয়! গণ্য 
০ করে। পরিশেষে, বিভিন্ন উৎপাদনক্ষেত্রে মজুরির হারে পার্থক্য 
দেখা যায় কেন, তাহার যুক্তিসংগত ব্যাখ্যাও এই তত্বটিতে পাওয়া যায়। 

কিন্তু তত্বটির প্রধান ত্রুটি হইল যে উহা শ্রমকে উদ্ধত দাবিদার বলিয়া ভুল করে। 
শ্রম জাতীয় উত্পন্নের শেষ দাবিদার নহে, ঝুঁকিবহনই শেষ দাবিদার । শ্রমিকের 

পারিশ্রমিক পূর্ব হইতেই মোটামুটি চুক্তি দ্বারা নির্ধারিত থাকে 
চাটি এবং ধনাত্মক বা খণাত্বক উদ্বত্ব_-অর্থাৎ লাভক্ষতি__জুটে ঝুকি-' 
ধাভকের ভাগ্যে । স্থতরাং উদ্বত্ত দাবিদার তত্ব মজরি অপেক্ষা মুনাফার ব্যাখ্যায় 
অধিকতর প্রযোজ্য । উপরন্ধ, শুধু উৎ্পা্দনশীলতাবৃদ্ধির জন্য নহে, কোন বিশেষ 
শ্রেণীর শ্রমিকের আপেক্ষিক অপ্রাচুর্ধের জন্যও মন্্ররিবৃদ্ধি ঘটে । যেমন, যুদ্ধের সময় 
হঠাৎ ইঞ্জিনিম্নারদের চাহিদ। বাড়িয়া গেলে উৎপাদনশীলতাবৃদ্ধি ব্যতিরেকেও তাহাদের 
আয়বৃদ্ধি ঘটে । উদ্বংত্ত দাবিদার তত্ব এই বিষয়টিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বলিয়া ইহ! 

মজুরি-নির্ধারণ তত ব্যাখ্যার পূর্ণাংগ প্রচেষ্ঠাও নহে। 
প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা মজুরিতস্ত (11816179]1 12100706516 1)6015 

0£ ড/৪£9 ) : প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্বে ধরিয়া! লওয়া যায় যে শ্রমের যোগান 
নিদি্ই এবং প্রত্যেক শ্রেণীতৃক্ত সকল শ্রমিকই সমদক্ষতাসম্পন্ন। 

তর অনুমান ও উহার উপর উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ্রমহাসমান উৎপন্ের বিধি 
বা পরিবর্তনীয় অহ্থপাত বিধি ([9ড৮ 06 ৬৪1181)10 701901- 

(10125 ) কার্ধকর হয় বলিয়া! কোন বিশেষ শিকল্পক্ষেত্রে মজুরি সর্বাপেক্ষা কম উৎপাদনশীল 
শ্রমিকের (1985 01:00103061৬6 01561 ) উতৎপন্নের মূল্যের সমান হয়। 

প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা মঙ্গুরিতত্বের উপরি-উক্ত সংক্ষিপ্তসারের ব্যাখ্যা এইভাবে, 
করা যাইতে পারে : প্রত্যেক উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানে একটি বিশেষ শুর থাকে, ক্রমহাসমান 
উৎপন্নের বিধির ক্রিয়ার জন্য যাহাকে অতিক্রম করিয়। শ্রমিক নিয়োগ করা নিয়োগকর্তার 

পক্ষে লাভজনক বিবেচিত হয় না। এই স্তরে মোট উৎপন্নের 
ভরা একটা! বিশেষ অংশকে শ্রমের দান বলিয়া নির্দেশ করা ঘায়। 'এই 
বিশেষ অংশই হইল প্রান্তিক ( 1791:51759] ) বা! সর্বাপেক্ষা! কম উৎপাদনশীল শ্রমিকের 

উৎপন্ন। ইহার মূল্য এইরূপ হয় যে ইহাতে নিয়োগকর্তার পক্ষে শ্রমিক নিয়োগের ব্যয়- 
সংকুলান হয়। অর্থাৎ, শ্রমিকের প্রাপ্য মিটাইয়াও যুলধনের দরুন সদ ও স্বাভাবিক 
মুনাফা (15017729] 0:09) অব্যাহত থাকে । সকল শ্রমিকের মজুরি এই গ্রাস্তিক 

উৎপন্নেরই সমান হয় ; সকলে সমদক্ষতাসম্পন্ন বলিয়! কেহ কম বা! বেশী পায় ন|। 
ধরা যাউক, কোন সংগঠক ইতিমধ্যেই ১০* জন শ্রমিক নিযুক্ত করিয়াছে এবং 

অরও এক বা একাধিক শ্রমিক নিয়োগ করা হইবে কি না, তাহাই তাহার সমস্যা । 
এক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা ১১তম, ১*২তম ইত্যাদি শ্রমিক নিয়োগ করিলে প্রান্তিক 
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উৎপন্ন কিৰপ হইবে তাহার হিসাব করিবে । যদ্দি ১০* জন শ্রমিক নিয়োগ করিলে 
প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য ৪* টাকা, ১০১ জন নিয়োগ করিলে ৩৫ টাকা এবং ১০২ জন 
নিয়োগ করিলে ৩* টাকা হয় তবে ১০২ জন শ্রমিক নিয়োগ করিতে হইলে সংগঠক 
প্রান্তিক শ্রমিককে ৩০ টাকার অধিক মন্ররি দিতে পারিবে না। প্রান্তিক শ্রমিক 
৩০ টাকা মজুরি লইলে প্রতিযোগিতার প্রভাবে অন্যান্য শ্রমিককেও &ঁ ৩* টাকা 
কবিয়া মজুরি লইতে হইবে, কারণ ধবিনা লওয়! হয় যে তাহাবা সমদক্ষতাসম্পন্ন। 

এখন প্রশ্ন, শ্রমিকরা এ মজ্রবিতে কাজ করিতে রাজী হইবে কেন? রাজী যে 
হইবে তাহার কাবণ হইল, এ শ্রেণীভুক্ত অন্য কোন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান এ শ্রেণীব 
শ্রমিকের জন্য ইহাব অধিক মজুবি দিবে না। সকল সংগঠক ব1 নিয়োগকঠার মধো 
হিররহরারা প্রতিযোগিতা বর্মানথাকে বলিয়! প্রান্তিক উৎপন্ন সকল উৎপাদন- 
সারে সান প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সমান হয়। যে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানে প্রান্তিক 

উৎপন্ন অধিক থাকে তাহা! মুনাফা সর্বাধিককরণেব প্রচেষ্টাপ্ন আরও 
শ্রমিক নিয়োগ করিতে আগ্রহশীল হয। ফলে প্রাস্তিক উৎপন্ন কমিয়! আসে । অপবপক্ষে 
কোন প্রতিষ্গানে প্রান্তিক উৎপন্ন কম হইলে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে বেশী মজুরি পাঁওয়। 
যায় বলিষা শ্রমিকেরা সেই দিকে ঝুকে । ফলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে শ্রমিক নিয়োগহাস 
যার কবিয়! প্রান্তিক উৎপন্নবৃদ্ধিব ব্যবস্থা করিতে হয়। এইভাবে বিভিন্ন 
সকল ক্ষেত্রে এক হয উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রান্তিক উৎপন্ন পরস্পবের সহিত 

সমতালাভের চেষ্টা কবে । ভারসাম্য অবস্থায় মজুরিব হার প্রত্যেক 
উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানেব ক্ষেত্রে শ্রমিকেব প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্যের সমান হয় এবং প্রান্তিক 
উৎপন্নের মূল্য সকল ক্ষেত্রে সমান বলিয়| মল্জবিব হারও এক হয়। 

মূল্যায়ন : প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা! তত্ব অনুসারে মোট উৎপন্ের মধ্যে শ্রমের 
দান নির্ধারণ কর] যায়। উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের অন্পাত অপরিবতিত রাখিয়া 
ক। গুণ: এই তন্ব ক্রমাগত শ্রম নিয়োগ করিয়া! চলিলে নিয়োগকাবী একসময় প্রান্তিক 
অনুসারে শ্রমেব দান শ্রমিকের পর্যায়ে আসিয়া উপনীত হয়। এই প্রাস্তিক শ্রমিকের 

নির্ধারণ করা যায নিয়োগের পব মোট উৎপন্নেব পরিমাণ হইতে প্রাস্তিক শ্রমিকের 
নিয়োগের পুর্বে যে-মোট উৎপন্ন তাহা বাদ দিলে প্রান্তিক উৎপন্ন পাওয়া যায়। ইহা 
শ্রমেরই দান , সুতরাং শ্রমিক ইহার মুল্য স্বচ্ছন্দেই দাবি করিতে পারে। 

অধ্যাপক টাউপিগ বমওয়ার্ক আরও একপদ অগ্রসর হইয়। প্রাস্তিক উৎপাদনশীলতা 

তত্বের স্ক্্তর রূপ দিয়াছেন। তাহাদের মতে, প্রান্তিক উৎপন্নের সবটাই শ্রমিককে 
দেওয়া হয় না বা দেওয়া যাইতে পারে না। বর্তমান দিনে 

প্রান্তিক উৎপাদনশীলত' উৎপাদন-ব্যবস্থা৷ পরিচালিত হয় ভবিষ্যৎ চাহিদা! অস্থমান করিয়া । 
তন্ববেব হুম্ঘচব রূপ 

কিন্ত চুক্তিমত শ্রমিককে তাহার মঞ্জুরি উৎপন্ন ভ্রব্য বাজারে 
বিক্রীত হইবার বু পূর্বেই প্রদান করিতে হয়। এই কারণে মজুরি প্রদান করিবার 
সময় সংগঠক শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য হইতে সুদ কাটিয়া লয়। সুতরাং 
মন্জুরি মাত্র নীট প্রান্তিক উৎপন্নের (1966 09218159] 0:০০) সমান হয়, মোট 
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প্রান্তিক উৎপন্নের সমান হয় না। প্রান্তিক উৎপাদদনশীলতার পূর্বোক্ত স্লতর এব* 
সুক্তর এই উভয় রূপই পূর্ববতাঁ মকল তত্ব হইতেই অধিকতর গ্রহণযোগ্য । 

কিন্তু তত্বটির ক্রটিগুলি ও উপেক্ষণীয় নয়। প্রথমত, তবটি কয়েকটি অন্ছমানের উপর 
নির্ভরশীল। তন্মধে; অন্যতম হইল শ্রম ও মূলধনের পূর্ণ সচলতা! ( 2০:65০6 01091115 
06 18190] 220. ০21019] ) | কিন্ত বাস্তব ক্ষেত্রে শ্রম বা মূলধন কোনটিরই পৃর্ণ 

সচলতা পরিলক্ষিত হয় না। কোন বিশেষ উৎপাদন-গ্রতিষ্ঠানের 

খ। ক্র মঙ্ুরি বাজারে প্রচলিত মন্গুরির হার অপেক্ষা কম হইলে শ্রমিকরা 
তৎক্ষণাৎ এ প্রতিষ্ঠান ছাভিয়া যেখানে মন্গুরি বেশী সেখানে যোগদান করিবে , ফলে 
উন্য় প্রতিষ্ঠানের প্রাস্তিক উৎপন্নের যূল্য সমান হইবে-_-এইরূপ কল্পন| অনেকা"শে 

অনাস্তব। উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানসমূহে মজুরির হাবে পার্থক্য দেখ! গেলেও বিভিন্ন কারণে 
শ্রমিকরা অনেক সময় অধিক মঙ্গরির সন্ধানে এক প্রতিষ্ঠান ছাডিয়। অন্য প্রতিষ্ঠানে 

যাইতে পারে না। শ্রমের এই সচলতার অভাব ব। শ্রমের 

১। এই তের অনুমান বাজারে অপূর্ণ ংগতার দরুন নিয়েছগকর্ডা অনেক সময়ই শ্রমিককে 
শ্রম ও মূলধনের ্ 
পূর্ণ সচলতা বাস্তব তাহার প্রান্তিক শীট উৎপন্ন অপেক্ষ। কম মজুরি দিতে সমর্থ হয় । 

ক্ষেবে দেখা যায়না! অন্বূপশাবে বিশেষ কোন দ্ষেত্রে বিনিমোজিত যূলধনে মুনাফার 
পরিমাণ কম ইইলে এ মূলধন সহসা অন্য এক ক্ষেত্রে স্থানাস্তরিত 

হইতে পাবে না। ফলে মূলধন-মালিককে প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য অপেক্ষা অধিক 

মজুরি দিয়াও শ্রমিক নিযুক্ত রাখিতে হয়। 
এই তত্বের তীয় অনুমান যে সকল শ্রমিকের উতপাদনশীলতাঁই সমান, তাহা? 

ঠিক নহে। শ্রম উৎপাদনের সমজাতীয় (1100)09£21560015 ) উপাদান নে 

ঘলিয়। একই শ্রেণীর দুইজন শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা যে সমান হইবে, এরূপ কোন 
নিশ্চয়তা নাই। এই কারণে তাহাদের মজুরিতেও পার্থকা 

টার থাকিতে পারে। উপরন্ত, পুরাতন শ্রমিকদের জন্য ব্যয় যদি কিছু 
শ্লতাও সমান হয় সা বেশীও হয় তবুও সংগঠনগত স্থবিধার জন্য নিয়োগকারীর পক্ষে 

পুর(তনদের কার্বে নিধুক্ত রাখাই যুক্তিযুক্ত । স্ৃতরাং নিয়োগক তর 
পক্ষে বিরামবিহীনভাবে শ্রমিক পরিবর্তন করিয়া যাওয়া সম্ভব হয় না। 

তৃতীয়ত, দ্রব্যের বাজার যর্দি বিশেষভাবে একচেটিয়া! কারবারের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন 
পা হয় তবে পর্যাপ্ত পরিমার্জন ব্যতিরেকে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা 
লতা তত্ব একচেটি্না মজুরিতত্ব একরূপ অচল বলিলেই চলে ।৯ একচেটিয়া কারবারের 
কারবারে প্রযোজা নহে আওতায় উৎপাদনবুদ্ধি করিলে এককপিছু দ্রব্যের দাম কমিয়] যায় 

বলিয়। কারবারী কখনও শ্রমিককে প্রাস্তিক উৎপন্নের মূল্যের সমগ্রটা 
দিতে পারে না। কারণ, এইরূপ ক্ষেত্রে শ্রমের প্রান্তিক আয়-উতৎপন্ন (77818109] 
15৬০155 1:0০) উহার দ্রব্য-উৎপন্থের মূল্য (৬৪106 ০৫6 006 10887:8199] 

১. 090 259. 00100086610 81599 01806 60 701018010015, 608 22897817091 10:০00061%160 
8১০০7 ০6 8899 100096 06 0900990.” 11115002%8 ; 70067766768 0] 70001801608 
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012591০81 2০৫0০) হইতে কম হয়। এ-বিষয়ে পূর্বেই আলোচন। কর! হইয়াছে 
(২৬৭ পৃষ্টা )। 

প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্বের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ হইল ষে 
ইহা মাত্র চাহিদার দিক হইতেই বিষয়টির বিচার করে, ধোগানের দ্রিকে একেবারেই 

দৃষ্টিপাত করে না। প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ব অন্গপারে একই শ্রেণীভুক্ত শ্রমিকের 
মন্্ররি প্রান্তিক উৎপন্নের মূলোর সমান হইবে » কিঞ্ত এই প্রাস্তিক শুর কোন্টি তাহার 
টাটা নর নির্দেশ প্রান্তিক উংপাদ্নশীলত। তত্ব হইতে পাওয়া যায় না। 

দকেদৃ্িপাত কৰে ন। এই তত্বে বলা হয় যে প্রান্তিক উৎপন্ন যেখানে প্রচলিত মজুরির 
হারের সমান হইবে, নিয়োগকারী সেখানেই থামিবে। কিন্ক 

প্রচলিত মঙ্গুরির হার কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহ! শ্রমের যোগানের দিকে দৃষ্টিপাত না 
করিয়া ব্যাখ্যা কর! যায় না। বস্তত, প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা মন্রিতত্ব প্রান্তিক 
উপযোগ মূল্যতত্বের (1191109] [01105 770505 0 ৬৪10০ ) অনুরূপ । প্রান্তিক 
উপযোগ যেরূপ মৃল্যতত্বের পূর্ণাংগ ব্যাখ্যা নহে, প্রান্তিক উৎপাদনশীলতাও সেইব্প 
মন্কুরি-নির্ধারণের পূর্ণাংগ তত্ব নে । মৃল্যতত্বের ক্ষেত্রে যেমন উৎপার্দন-ব্যয়ের কথা 
বিবেচনা করিতে হম, মজরি-নির্ধারণের ক্ষেত্রেও তেমনি যোগ।ন-দামের কথা ধরিতে হয়। 

উপসংহার : প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা! তত্বের সমালোচনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
অতিরঞ্চিত হইয়াছে । মাশাল প্রমুখ ইহার সমর্থক কখনও ইহা বলিতে চাহেন 
নাই যে প্রান্তিক উৎপাদদনশীলত! ঘারাই মঙ্গুরির হার নির্ধারিত হয়। তাহাদের বক্তব্য 
ছিল যে মজুরি প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার পরিমাপ করে এবং এই কারণে শ্রমনিয়োগের 
পরিমাণ ও মজুরির হারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। 

চুড়ান্ত মজুলি-নির্ধীব্রণ তভ্ড্র বা চাহিদা ও মোগান তস্ত্ 
(01191 111720157০0 10666100217796101) ০৫ ৬৪8০5 01 102177917 

210 59015 [1)901% ) : মজুরি-নির্ধারণ তত্বের দীর্ঘ আলোচনার পর এখন 

*চড়াস্ত মন্্রি-নির্ধারণ তব্বের বিবরণ দেওয়| যাইতে পারে। তত্বটিকে চাহিদা ও যোগান 
নি তত্ব (106217870 210 90191915 7:17০015 ) বলিয়াও বর্ণন| 

এশেষ বিশেষ শিল্পে. করা যায়। তত্বটির প্রথম প্রতিপাদ্ বিষয় হইল যে, সাধারণ 
চাহিদ! ও বিশেষ বিশেষ দ্রব্যযুল্যের মত শ্রমের মূল্য বা] মজুরিও চাহিদা] ও যোগান-__ 
না উভয় দ্বারাই নির্ধারিত হয়। শুধু চাহিদা বা শুধু ষোগান ছারা 

নহে। দ্বিতীয়ত, প্রদ্দত্ত মজুরি কখনই শ্রমের মোট চাহিদা ও 
মোট যোগান ছার! নির্ধারিত হয় না,নির্ধারিত হয় বিশেষ বিশেষ শিল্পে শ্রমের চাহিদা ও 
যোগানের দ্বারা এবং বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর শ্রমিকের চাহির্দা ও যোগানের দ্বার1।+ 
সুতরাং সাধারণ মজুরির হার (£67015] 7806 ০6 %/8.£55 ) বলিয়। কিছু নাই। 

১, 4889৪ দরদ 09178 70810 60৪7 819 10 ০ 0.66911011)90. 7২06 9০0. 300.01 
৮ 0006. 92009%100 107 800. ৪9017 ০1 190০0 % 67600 &৪ ৮9 66 06000. 107 8100 
১৪07 ০ 7080%755 55 10576552007 0০009565055 22 20768024707 550487668- 06975 : 
£16756765 ০1 100671 2007,076865 



২৮২ অর্থবিষ্ভার ভূমিকা! 

চাহিদার দিকে মজুরি শ্রমের চাহিদা-দামের (06102170 011০6 ) উপর নির্তরশীল। 

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এই চাহিদা-দাম প্রান্তিক উতৎ্পন্নের যূল্য (৮৪10০ ০ 

05617721:8191 0100০) দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার 
ক্ষেত্রে নির্ধারিত হয় প্রান্তিক আয় (132751091 1551) ) দ্বারা । উভয় ক্ষেত্রেই 

চাহিদাদাম প্রান্তিক আয়-উতৎপন্নের (10781511781 16৮610016 

(8 2:০০) সমান হয়; কিন্ত অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার বেলায় 
চাহিদ্া-দাম প্রান্তিক আয়-উত্পন্ন প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য হইতে কম হয় 

বলিয়া প্রান্তিক আয়ও উহা! হইতে কম হয়। স্থতরাং স্বপ্লকালীন 
ভিত্তিতে উৎপন্ন দ্রব্যের দাম যেরূপ উঠানামা" করিবে বিশেষ বিশেষ শিল্পে বিশেষ 
বিশেষ শ্রমিকের চাহিদা-দামেও সেইরূপ হাসবৃদ্ধির ঝৌক দেখা দিবে। 

শ্রমের যোগান নির্ভর করে বিশেষ বিশেষ শিল্পের জন্য বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর 
শিল্প-শ্রমিকের ধোগান-দামের উপর । যোগান-দাম নির্ধারিত হয় স্থযোগ-ব্যয় বা 
স্তানান্তর-ব্যয় (09190100015 ০996 0 0217921০050) ছারা অর্থাৎ বিকল্প 

উতৎপাদনক্ষেত্র হইতে শ্রমিককে আকর্ষণ করিয়া আনিবার ব্যয় দ্বারা ( ২৬৬-৬৭ পৃষ্ঠা )। 
যেমন, কৃষিক্ষেত্র হইতে যদি কলকারখানায় শ্রমিককে টানিয়' 

শ্রমের যোগানদাম.  আনিতে হয় তবে কলকারখানায় মজুরি বৃদ্ধি করিতে হইবে। অবশ্য 
শুধু মঙ্জুরিবৃদ্ধি করাই যথেষ্ট নয়, শ্রমিকের পক্ষে বিকল্প নিয়োগের ক্ষেত্রে গমনের স্থবিধাঁও 
থাকা চাই। অতএব, শ্রমের যোগান-দাম ছুইটি বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয় : 
(ক) অন্যান্য শিল্পের আকর্ষণ এবং (খ) শ্রমিকদের পক্ষে স্থানাস্তর ব1 শিশ্নান্তর গমনের 

স্থবিধা। অন্তান্য শিল্পের আকর্ষণ এবং স্থানান্তর বা শি্লাস্তর গমনের সুবিধা যতই 
অধিক হইকে শ্রমের যোগান-দামও তত বেশী হইবে । অপরদিকে অন্যান্য শিল্প বা 
উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানে মজুরি অধিক হইলেও শ্রমিকের পক্ষে যদি সহস৷ শিল্লান্তর বা। 
স্থানান্তরে গমন করা সম্ভব না হয়, তবে যোগান-দামও স্বল্প হইবে। 

শ্রমিকের পক্ষে সহসা বর্তমান নিয়োগ পরিত্যাগ করিয়া 
৮০০ অন্তর কার্য সংগ্রহ কর] সম্ভব হইয়া উঠে না। স্বপ্লকালীন অবস্থায় 
চাহিদা-দাম বাবাই. যোগান-দাম বিশেষ কার্ধকর হয় না; ফলে এই অবস্থায় মজুরি 
নির্ধারিত হয় মোটামুটিভাবে শ্রমের চাহিদা-দাম দ্বারাই নির্ধারিত হয়। 

দীর্ঘকালীন অবস্থায় অবশ্ঠ যোগান-দামের অধিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অন্যান্য 
ারিরির শিল্প বা অন্যান্য অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত অধিক আকর্ষণ যদি দীর্ঘদিন 
যোগান-দামের প্রভাব ধরিয়! বর্তমান থাকে তবে শ্রমিক শিল্লাস্তর বা স্থানাস্তর গমনের 
অধিক হয় অধিক সময় পাইবে । ইহার ফলে মজুরির উপর যোগান-দামের 

প্রভাবও বাড়িবে। 

অতএব, দ্রব্যযূল্যের মত মজুরিও চাহিদা ও যোগানের ঘাতগ্রতিঘাত ঘ্বারা 
নির্ধারিত হয় এবং ত্রব্যযূল্যের মত স্বশ্নকালীন অবস্থায় চাহিদার শক্তি এবং দীর্ঘকালীন 



মজুরি ২৮৩ 

অবস্থায় যোগানের শক্তি অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে । ইহা ছাড়া কার্ষক্ষেত্রে 
মজুরি একটি তৃতীয় বিষয়ের উপর নির্ভর করে। বিষয়টি হইল নিয়োগকর্তা ও 

শ্রমিকদের আপেক্ষিক যৌথ দরাদরির ক্ষমতা (1519055 

১০১৯ 58105917106 0০৬1: )। এখন এই আপেক্ষিক যৌথ 

দরাদরির একট! দ্িক-_মজুরির উপর শ্রমিক সংঘের প্রভাব 

সম্বন্ধে আলোচন। কর! হইতেছে । 

শ্রচ্িক হনহঘ ও কজ্ুলি (00506 [01010193 2190 ড/253 ) : 
মোটামুটিভাবে বলা যায়, মজুরির সর্বাধিক মাত্র! প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন (10181217791 

12ড6122 [0:0909০6) এবং ন্যনতম মাত্র! স্থানাস্তর-ব্যয় ( 08125001০09) দ্বারা 

নির্ধারিত হয়। শ্রমিক সংঘের অস্তিত্ব না থাকিলে এই ছুই সীমার মধ্যে মজুরি- 
নির্ধারণের স্তর নির্ভর করিত নিয়োগকর্তাদদেরে উপর | নিয়োগকর্তাদদের মধ্যে 

প্রতিযোগিতা তীব্র হইলে মন্তুরির হার প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের সমান হইবার প্রবণতা! 
দেখা দিত। স্থতরাং নিয়োগকর্তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থই মজুরির উচ্চ হারের একমাত্র 
সর্ত হইয়া ঈাড়াইত। মুনাফা সর্বাধিক করিবার উদ্দেশ্ে প্রতিষ্ঠানের আয়তন 
সম্প্রসারণের জন্যই হউক আর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শিল্পপতি হিসাবে স্বখ্যাতিলাভের আশাতেই 
হউক, সকলেই যথাসম্ভব উচ্চ মঙ্তরি দিতে চেষ্টা করিত। ফলে মজরির হার প্রতোক 
ক্ষেত্রে প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের সমান হইত এবং প্রান্তিক আয়-উৎপন্নও সর্বক্ষেত্রে 
সমান হইয়া ভারসাম্যের অবস্থা উচ্চন্তরে প্রতিষ্ঠিত হইত | 

বর্তমানে অবশ্য শ্রমিকরা মজুরির উচ্চ হারের জন্য এইভাবে একমাত্র নিয়োগ- 
কর্তার্দের ব্যক্তিগত স্বার্থের উপর নির্ভর না করিয়। নির্ভর করে নিজেদের মধ্যে 
টা রা সংঘবদ্ধতার বা নিজেদের সংঘের উপর | ইহার আরও কারণ 

মা'্লক সংঘের মধ্যে হইল যে নিয়োগকতাদের মধ্যে উপরি-উক্ত তীব্র প্রতিযোগিতা; 
সংঘর্ষ বাস্তব জগতে অধিকাংশ সময়ই দেখা যায় না; বরং উহার 

স্থলে দেখা যায় মালিকদের মধ্যে সংঘবদ্ধতা। প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্ঠয 
চুক্তি দ্বারা নিয়োগকর্তাগণ মজুরির হার কম রাখিতেই চেষ্টা করে; অপরদিকে শ্রমিক 
সংঘ চেষ্টা করে উহা বৃদ্ধি করিতে । . 

এই দুই শক্তির সংঘর্ষে কোন্ট বিশেষ ক্ষেত্রে জয়ী হইবে তাহ। প্রধানত নির্ভর 
সংঘর্ষে কে জরী হইবে করে ব্যবসাবাণিজ্যের অবস্থার উপর ।১ পূর্ণনিয়োগাব্থায় শ্রমিক 
তাহা নির্ভর করে সংঘের পক্ষেই দরাদরির স্থবিধা ঘটে ; অপরপক্ষে ব্যাপক নিয়োগ- 
৪৯১১৬ হীনতা৷ ব্তমান থাকিলে নিয়োগকর্তান্দের মধ্যে সংঘবন্ধতাই অধিক 

কার্যকর হয়। অন্যভাবে বল! যায়, পূর্ণনিয়োগাবস্থ1 মজুরিবৃদ্ধির 
দাবির সহিত সংগতিপূর্ণ, ব্যাপক নিয়োগহীনতার অবস্থা নহে। 

১, ৭০০১ 605 0906108] 8৫582008898 ০! 886 ৮০ ৪1098 09920 ৪:০৪] ০) 80৪ ৪৮৪৪ ০0£ 

8০6, 08150010588 
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শ্রমিক সংঘের মজুরিবৃদ্ধির ক্ষমতা : তবুও কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিক 
সংঘগুলি ব্যাপক নিয়োগহীনতার অবস্থাতেও মন্ুরিবৃদ্ধির দাবি করিতে ছাড়ে না। 
কারণ, তাহারা নিজ নিঞ্জ সংঘ-স্বার্ের দিক হইতেই বিষয়টিকে দেখে, সামগ্রিক শ্রমিক- 
সাধারণ অবস্থায় স্বার্থের দিক হইতে নহে। প্রত্যেক শ্রমিক সংঘেরই লক্ষ্য হইল 
শ্রমিক স থের মণ্তুর- মাত্র উহার সদশ্তগণের মজরিবৃদ্ধির প্রচেষ্টা, ত। এই প্রচেষ্টার ফলে 
বৃদ্ধির ধবি কতটা মোট নিয়োগের পরিমাণ কমিয়া যাউক বা সাধারণ ভ্রব্যমূলা 
ফপপ্র£ হহতে পারে 

বধিত হউক না কেন। এখন প্রশ্ন, কোন বিশেষ শ্রমিক সংঘের 

মজরিধৃদ্ধির প্রচেষ্টা কতটা ফলপ্রস্থ হইতে পারে__ইহা মোটামুটি চারিটি বিষমেব 
উপর নিভর করে: (ক) অন্যান্য ক্ষেত্রে মজুরির হারের গতি, ধে) উপার্দান- 

পরিণহনেব স্বিতিস্বাপকতা, (গ) বিকল্প উপাদানের যোগানের স্টিতিস্থাপকতা এবং 
(ঘ) উৎপন দ্রব্যের চাহিদ।র স্থিতিস্থাপকতা । 

(ক) অগ্যান্ত ক্ষেত্রে মজরির ভারের গতি (700 ০6 000০ ৬/৪৫০ 
7২৪৩9): অন্যান্য ক্ষেত্রে যদি মগ্রুরিবু্দির প্রবণতা দেখা যার তবে শ্রমিক সংঘ- 

হা যারা বিশেষের মঙ্গবিপদ্ধিব প্রচেষ্টাও সাধারণ ক্ষেত্রে কার্ধকর হইবে । 
রি নিয়েগকত| যদি অশ্বিক মন্ুরি দিতে রাজী ন। হম তবে শ্রমিকরা 

১। অন্ঠান্য ডৎপাঞ্ষন- ্ 
ক্ষেত্রে মভুবিব হাবেণ অন্যান ক্ষেত্রে গমনের প্রচেষ্টা করিবে । অবশ্য সংশ্লিষ্ট উৎপাদন- 
গতির ওপর প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শ্রমের যদি বিশেষ সচলতা| (270911105 ০৫ 

12001) না থাকে তবে অন্যান্য ক্ষেত্রে মজুরি বুদ্ধি পাইলেও এ 
শ্রমিক সংঘ বিশেষ অধিক মরি আদ।য় করিতে সমর্থ হইবে না। কারণ, শ্রমিকদের 
পক্ষে অন্যত্র চলিয়া যাইবার ভয় নাই বলিয়া নিয়োগকত। মজুরিবৃদ্ধির দাবি সহস। 
মানিয় লইতে রাজী হইবে না। 

(খ) উপাদান-পরিবঙনের স্থিতিস্থাপকতা (1185610165 ০0 90195015101018 ০0৫ 
7806015 ) : অন্যান্ত মজ্রির হার অপরিবতিত থাকিলে শ্রমিক সংঘের মন্তুরিবুদ্ধির 

নান প্রচেষ্টার সফলতা! নির্ভর করিনে উপাদদান-পরিবর্তনের স্থিতি- 
পরিবর্তনেব হুযোগ- স্থাপকতা৷ বা উপাদান-পরিবর্তনের সম্ভাবনার উপর । নিয়োগকর্তা 

সুবিধার উপর যতই শ্রমের পরিবর্তে উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান ব্যবহার 
করিতে সমর্থ হইবে ততই সে মঙজুরিবৃদ্ধির দাবি প্রতিরোধ করিতে পারিবে । শ্রমিক 
সংঘ যদি মনরিবৃদ্ধির দাবি করিতে থাকে তবে নিয়োগকর্তা শ্রমহারক যন্ত্রপাতি 
স্থাপনের দিকে দৃষ্টি দিবে । ইহাতে মোট নিয়োগ হাস পাইবার সম্ভাবনা থাকায় 
শ্রমিক সংঘেব দাবি বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠিতে পারিবে ন1। 

(গ) বিকল্প উপাদানের যোগানের স্থিতিস্থাপকতা। ( £19501015 ০ 99915 
৩। উপাদানের ০৫6 £১10008056  চ৪০6০) : বিকল্প উপাদান ব্যবহারের 

যোগানের স্থিতি. সম্ভাবনা থাকিলেই যে নিয়োগকর্তীগণ মজুরিবৃদ্ধির দাবি প্রতিরোধ 
স্বাপকতারউপর করিতে সমর্থ হইবে এইরূপ অনুমান করা তুল; এ বিকল্প 
উপাদান প্রাপ্তির সম্ভাবন! কতদূর তাহাও বিচার করিতে হইবে । শ্রমের পরিবর্তে 
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মূলধন ব]৷ যন্ত্রপাতি নিয়োগ সম্ভব হইলেও এ যন্ত্রপাতি যদ্দি দুশ্পরাপা হয় তবে শ্রমিক 
সংঘের দাবি ফলবতী হইবার অধিক সম্ভাবনা থাকিবে | কারণ, মালিক শ্রমিকের 
পরিবর্তে ইচ্ছামত যন্ত্রপাতি নিয়োগ করিতে সমর্থ হইবে না। 

(ঘ) উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা৷ ( হ15501০155 0৫ 10617270 £07 

0১ 01০০০): অপরদিকে কিন্তু উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা যত স্থিতিস্থাপক হুইবে 
রজার শ্রমিক সংঘের মজ্ররিবৃদ্ধির দাবিও তত অকার্ধকর হইবে। 
চাহিদাব স্থিতি- রঞ্ধানির উপর নিভরশীল শিক্পগুলিই এই বিষয়ের প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 
স্কাপকতাব উপব মন্জুরিবৃদ্ধির ফলে যদি বঞ্চানি দ্রবোব দাম বৃদ্ধি পাঘ তবে রঞ্চানির 

পরিমাণ কমিৰ] আসিবে এবং নিষোগহাস ঘটিবে। স্ৃতর।* 
নিয়োগকর্তাগণ সহজেই মজ্জুরিবৃদ্ধিব দাবি প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইবে। 

পেশাগত শ্রমিক সংঘ ও মজুরিবৃদ্ধির গ্রচেষ্টা : উপরে সমগ্র শিল্পের দ্দিক 
হইতে শ্রমিক সংঘের মন্ত্ররিবুদ্ধির দাবি কতট। ফলপ্রস্থ হইতে পারে তাহার সম্ভাবন। 
বিচার কর হইল। কিন্তু শ্রমিক স'ঘ শিল্পে ভিত্তিতে সগঠিত না হইয়া পেশার 
ভিত্তিতেও সংগঠিত হয়। এইরূপ পেশাগত সংঘের (0186 0: 000০0108,101781 

01010 ) মজুরিবৃদ্ধিব দাবি আরও একটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে__যথা, মোট 
উত্পাদন-ব্যয় ও এ প্রকার শ্রমের ব্যয়ের মধ্যে অনুপাত (00790001070, 06 (9021 
০0505 10170001705 1380 6572 0৫ 1900) 1 এই অন্তপাত যদি অত্যন্ন হয় তবে 

সংশ্লিষ্ট শ্রমিক সংঘ অপেক্ষারুত সহজে মঙ্গরিবৃদ্ধির দাবি আদায় করিয়া) লইতে পারে। 
উদ্দাহরণন্বরূপ, নিয়োগকর্তা স্টেনে।টাইপিস্টদের দাবি অপেক্ষাক্ুত সহজে মানিয়! 
লইতে পারে, কিন্তু সাধারণ কের|নীর দাবি সহজে মানিয়! লইতে পারে না। আবার 
উৎপাদন-ব্যবস্থায় এ শ্রেণীর শ্রম অপরিহার্য হইলে দাবি আরও সহজে পূরিত হয় । 

বিপ্রীত দ্দিক দিয়া আবার অমিক সংঘ কতটা মন্তররি বৃদ্ধি করিয়া! লইতে সমর্থ 
হইবে তাহা নিভর করে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকেব খক্তির উপর । অধিকাংশ শ্রমিক যদি সংশিষ্ট 
শ্রমিক সংঘের সদস্য না হয় তবে এ স'ঘের মঙ্গুরিবৃদ্ধির বিশেষ ক্ষমতা! থাকে ন]।১ 
উপরন্ত, কোন বিশেষ শুমিক সংঘের ক্ষমতা উহার তহবিলের ( £01505 ) উপর নির্ভর 
করে। অর্থসন্গল না থাকিলে শ্রমিক সংঘ ধর্মঘট বেশীদ্দিন টিকা ইয়! রাখিতে পারে না।২ 

শ্রমিক সংঘের বধ্ধিত মজুরি বজায্ব রাখিবার ক্ষমতা : ইহার পর প্রশ্ন 
হইল, মজুরি একবার বধিত করিতে সমর্থ হইলেও শ্রমিক সংঘ এ বধিত মজুরি বজায় 
রাখিতে পারে কি না? এই দিক দিয়া শিল্পগত সংঘ (17700900191 01107 ) 

অপেক্ষা পেশাগত সংঘই (০8:6 আ]10) ) অধিক শক্তিশালী । অন্যান্য ক্ষেত্রে 

মঙ্জুরিবৃদ্ধি না ঘটিতে থাকিলে উপাদানের পরিবর্তন-সম্ভাবন] দ্বারা, উৎপন্ন দ্রব্যের 
চাহিদার হাস থার] শীগই মন্বুরি আবার পূর্বস্তরে ফিরিয়! যাইবার প্রবণতা দেখ 
১*019%078 880০. 01000 চ/1]] 1706 17959. 22)00]) [20797 0101688 18 17:010068 $1)9 

02910106501 দ010818 0) 61086 0000096100৮ 3810790) 
২২ ১১00৪ 0০9: 018 0101013 067991)05 70170] 020. 169 107309,% 7397010902 
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দিবে। কিন্তু মোট উৎপাদন-ব্যয় ও সংশ্লিষ্ট শ্রমজনিত ব্যয়ের মধ্যে অনুপাত বিশেষ 
স্বয্প হইলে পেশাগত সংঘ বেশ কিছুদিন বধিত মজুরির হার বজাগ রাখিতে পারে । 
যেমন, স্টেনোটাইপিস্টদের মজুরি একবার বৃদ্ধি পাইলে সহজে কমিবার সম্ভাবনা! থাকে 
না। তবে দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে উহা! আবার কিয়া পূর্বের শুরেই ফিরিয়া যাইতে 
পারে। ইহা ঘটিবে কি না তাহ! অবস্ঠ নির্ভর করিবে নৃতন কর্মপ্রার্থীদের সংখ্যার 
উপর। সাধারণ কেরাণী ও টাইপিস্টদের তুলনায় স্টেনোটাইপিস্টদের মজুরি বিশেষ 
অধিক হইলে ভবিষ্যতে লোকে প্রধ়ো জনমত শিক্ষা গ্রহণ করিয়! স্টেনোটাইপিস্টই হইতে 
চাহিবে। ফলে উহাদের যোগানবৃদ্ধি পাইবে এবং মজুরিহ্বাস ঘটিবে। স্থৃতরাং দীর্ঘ- 
কালীন ভিত্তিতে দেখিলে একচেটিয়া! কারবারীর মত পেশাগত সংঘও যোগান হাস ন। 
করিয়া শ্রমের দাম বৃদ্ধি করিতে পারে না।৯ 

শ্রমিক সংঘের অন্যান্য কার্য (08:61 চা15060105 ০£ 25806 

007910755 ) : মজুরিবৃদ্ধির প্রচেষ্টা ছাভাও শ্রমিক সংঘের অন্তান্ত কার্য আছে। 
ইহাদ্দের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইল কার্যের সতাবলীর উন্নয়ন। প্রধানত ইহা 
সরকারের কার্য হইলেও শ্রমিক সংঘগুলিও ইহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়া থাকে । 

শ্রমিক সংঘের কারধাবলী প্রধানত ছুই প্রকারের : (ক) সৌই্রাত্রযূলক কার্য 
শ্রমিক নংঘেব দুই (2900009]  (006105 ) এবং (খ) সংগ্রামমূলক কার্ধ 

প্রকাব কায (11111168171 10110610155 ) | 

সৌন্রাত্রমূলক কার্য বলিতে পারম্পরিক কল্যাণের জন্য যে-সকল কার্য সম্পান করা 
হয় তাহাদের বুঝায়__যথা, নৈশ বিদ্যালয়ের মাধ্যমে বয়ঃপ্রাপ্তদের 

সৌতাতরমুক কাধ. মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসানয় স্থাপন ও 
পরিচালনা, খেলাধূলা ও আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা ইত্য।দি। 

সংগ্রামযূলক কার্ধ বলিতে বুঝার যৌথ দরাদরির মাধ্যমে মজুরি ও কার্ষের সতা- 
বলীর উন্নয়নসাধন। ইহার মধ্যে আছে মজুরি ও মাগগি-ভাতা. 

সংাসমূলক কাধ বৃদ্ধি, শ্রমের সময়ন্বাস, কারখানার পারিপাখ্িক অবস্থার উন্নয়ন, 
নিয়োগহাস রহিতকরণ ইত্যাদি । 

যৌথ দরাদ্দরির জন্য শ্রমিক সংঘ যে-সকল পন্থা অবলম্বন করে তাহাদের মধ্যে 

(ক) কথাবার্তা চালানো (12800186100), ধে) দাবি পেশ ও আপোষের প্রচেষ্টা 
(০00011180101 ), (গ) সালিসী বিচার (৪:105000) এবং (ঘ) ধর্মঘটই প্রধান । 

ব্যান রা, ধর্মঘট শ্রমিক সংঘের শেষ এবং শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার, ইহার দ্বারাই 
নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকের মধ্যে শক্তির পরীক্ষা হয়। ্ুতরাং এই 

পদ্ধতি অবলম্বনে শ্রমিক সংঘকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়, কারণ ধর্মঘট ব্যর্থ 
হইলে শ্রমিক সংঘই ভাঙিয়! যাইতে পারে। 

১, ৮০০৪৬ 02010000921 20091100517) দ৪৩ £২695 80080970618115 890৪ 10০86 ০1 
00200915019 00000861008 07015 1 16 090. ৪012)91)0 110216 0109 10 07099: 01 209লা, 60128706860 
15 00000961020, 44 %7509, 2975 270 04797 ?50780202686, ০0% 16886 6৪ 7506 0828 6% 
+68675688750 82200/%,” 736:01082 



মজুরি ২৮৭ 

জুলি ভ্তল্ল (1,৮০1 ০6 ড/285 ) : বিভিন্ন দেশের মধ্যে এবং একই 
দেশে বিভিন্ন সময়ে মজুরির স্তরে পার্থক্য দেখা যায়। তত্বের দিক দিয়া মোট 
মন্্ুরির পরিমাণকে মোট শ্রমিকসংখ্য। দিয়া ভাগ করিলেই মুরির স্তর ব৷ মন্গুরির 

সাধারণ স্তর (£21501581 16] ০0 2৪০5) পাওয়া যায়। 

ুতরাং তত্বের দিক দিয়াই সংক্ষেপে ইহাকে গড় মহ্কুরি' বলিয়। 
অভিহিত করা চলে । এখন প্রশ্ন, এই গড় মজুরি ব1 মজুরির স্তরে 

বিভিন্ন দেশে এবং একই দেশে বিভিন্ন সময়ে পার্থকা দেখা যায় কেন? অন্যভাবে 
বলিতে গেলে, কোন দেশে মজুরির ব্তব কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে? মঙ্গুরির 

স্তর প্রধানত ছুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে : (ক) জাতীয় 
আয়ের পরিমাণ এবং (খ) জাতাষ আয়ে শ্রমিকের অংশ 1১ 

জাতীয় আম যত অধিক হইবে এবং উহার যত বেশী অংশ 
শমিকদের মধ্যে বা্টিত হইবে, মজুরির স্তর তত অধিক হইবে। কিন্তু জাতীয় আয় 
অধিক হইলেও দেশে যি অন্যান্য ও বৈষমামূলক বন্টন-ব্যবস্থা প্রবতিত থাকে তবে 
মন্ববির স্তর নিয় থাকিবে। অপরদিকে জাতীয় আয়ের মোট। অংশ যদি শ্রমিকদের মধ্যে 
ণণ্টিত হয় তাহা হইলে জাতীয় আয় কম হইলেও মজুরির স্তব অধিক হইতে পাবে। 
বিভিন্ন দেশের মধ্যে এই কারণেই মজুরির স্তবে পার্থক্য দেখা যায়। একই দেশে বিভিন্ন 

'সময়ে জাতীয় আয়েব পরিমাণে হাঁসবৃদ্ধি ঘটে বলিয়। এবং বণ্টন-ব্যবস্থা' পবিবতিত হয় 
বলিষা মজুরির স্তরও পরিবতিত হয়। 

জাতীয় আয়ের পরিমাণ অধিক হইবে কি না-হইবে, তাহ! নির্ভর করে জাতীয় 
শায়-নির্ধারক বিষয়গুলির (95605 05621171717751759610109] 1700076 ) উপর , 

অপরদিকে জাতীয় আয়ের কতট] অংশ শ্রমিকদের মধ্যে বা্টিত হইবে তাহা! কতকা"শে 
নির্ণীতি হয় শ্রমিক সংঘগুলির শক্তি-সামর্থ্য ছ্বারা। কিন্ত শ্রমিক সংঘগুলি যতই 
শক্তিশালী হউক না কেন, শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা অধিক না হইলে তাহার! 
ডি কোনমতেই শ্রমের জন্য জাতীয় আয়ের মোটা অংশ আদায় 
পায় করিতে সমর্থ হইবে না। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে যে মজুরির স্তর 

অধিক তাহার মুল কারণ শ্রমিকের অধিক উৎপাদনশীলতা । 
সংগে সংগে শ্রমিক সংঘগুলিও অবশ জাতীয় আয়ে শ্রমের প্রাপ্য অংশ আদায় করিতে 
সহায়তা করিয়াছে। অতএব, মজুরির স্তর বৃদ্ধির প্রথম সর্ত হইল শ্রমের উৎপাদনশীলতা 
বৃদ্ধি এবং দ্বিতীয় সর্ত হইল শ্রমিক-আন্দোলনকে শক্তিশালী করিয়া! তোলা । 

সজুলিল হাক তারতম্য (10186507525 1 ৪8০5 ) : 
অনেক সময় “সাধারণ মজুরির হারে'র (8০061911866 ০0৫ ৫5 ) উল্লেখ করা 

মাধারণ মঙ্ুরির হার হইলেও প্রকৃতপক্ষে সাধারণ মজুরির হার বলিয়৷ কিছুই নাই । ভিন্ন 
বলিয়া কিছু নাই ভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকের ভিন্ন ভিন্ন মজুরির হার থাকে এবং উহা 
সনি শ্রেণীর শ্রমিকদের চাহিদা! ও যোগান হার! নির্ধারিত হয়, মোট চাহিদা ও মোট 
১7390 ১:27605075608 

মজুবিব স্তর কাহাকে 
বলে 

দটিং। কি কি বিষষেব 
চপব নিভব কবে 



২৮৮ অর্থবিদ্ভার ভূমিকা 

যোগান দ্বার! নহে । সমাজের দিক হইতে ডাক্তার চিত্রকর অভিনেত] ভাস্কর অপেষ্ 
ডক-শ্রমিক কষি-শ্রমিক শিল্প-শ্রমিক প্রভৃতিরই চাহিদা অধিক । কিন্তু কার্ষক্ষেত্রে দেখ! 
প্রতোক প্রেণীর যায় যে ডাক্তার চিত্রকর অভিনেত৷ ভাস্বর প্রভৃতির উপার্জনই 
শ্রমিকের মঙ্জুবি উ্ভাৰ বেশী। ইহার কারণ হইল, সমাজের পক্ষে মোট ঘত কৃষি-শ্রমিক 
চাহি যোগান শিল্প-শ্রমিক প্রতৃতির প্রয়োজন হয় উহাদের যোগান তাহা অপেক্ষা 

অধিক, কিন্তু যে-কয়েকজন চিত্রকর অভিনেতা প্রভৃতির প্রয়োজন 
হয় তাহাদেব যোগান তাহা অপেক্ষা! কম। অন্যভাবে বলিতে গেলে, চাহিদাব তুলনায় 
যে-শ্রেণীর শ্রমিকের যোগ!ন যত বেশী তাহাদের মুরিও তত কম। 

এখন প্রশ্ন, অধিক সখ্যক শ্রমিক উচ্চ মণ্ত্ররির কার্ধে নিযুক্ত হইবার চেষ্ট! ন। করিঘ| 
স্বল্প মজুবির কার্ধে গিরী ঠিড করে কেন? এই প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে আলোচনা করিবার” 
পূর্বে মজুরির হাবে যে দুই প্রকারের পার্থক্য দেখা ঘায় তাহার উল্লেখ কর! প্রয়োজন। 
প্রথমত, মঙ্জরিব হাবে পার্থক্য সম্পূর্ণ শিল্পগত হইতে পারে । একই প্রকৃতির, একই 

দক্ষত|। এবং একই শিক্ষাসম্পন্ন শ্রমিক বিভিন্ন শিল্পে বা বিভিন্ন 
মবিবহারে হু, প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন মজবি পাইতে পারে । যেমন, আর্দালীর কাজ 

বা মোটর-ড্রাইভ।রের কাজ প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এক, বেতন কিন 
সকল সময় এক নহে। এইবঝপ শিল্পগত পার্থক্কে অনেক ক্ষেত্রেই মজুরিব 

অন্ভূমিক পার্থক্য (10115072691 01267:57)02 10. চ/2869 ) : 

ক। জ্হহসিক পার্থক্য বল হয় দ্বিতীয়ত, মঙ্গুরির হারে পার্থক্য সম্পূর্ণ পেশাগত 
হইতে পারে । এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শিক্ষা, দক্ষতা, কার্ধের প্রকৃতি ইত্যার্দি পৃথক হয় 
বলির মঙ্জুরির হারেও তারতম্য দেখা যায়-_যেমন, ফোরম্যানের মাহিনা সাধারণ 

শ্রমিকের মাহিন। হইতে বেশী হয়, ডাক্তারের উপার্জন সাধারণ 
খ। উ্্ পার্থকা কম্পাউণ্ডাব অপেক্ষা অধিক হয়, ইত্যাদি। এই পেশাগত 
পার্থক্যকে উল্লম্ব পার্থকা ( ৬০:0108] 0166151)025 ) বলিয়! অভিহিত করা হয়। 

ক। মজুরির হারে অনুভূমিক পার্থক্যের কারণ: মজুরির হারে 
অন্ুভূমিক পার্থক্যের কারণ-__অর্থাৎ, মজুরির হারে শিল্পগত তারতম্যের কারণ প্রধানত 

তিনটি: (ক) আঘথিক মন্্ররির পার্থক্য (01201210095 1] 

81 হার 120295 ড/25 ) + (খ) কার্ষের সাধারণ আকর্ষণ বা নীট স্থবিধা 

(£215612] ৪00:8001520655 01766 8081708525 ) এবং: 

(গ) শ্রমের অন্ুভূমিক সচলতার অভাব (8556110৩০0৫ 13001200169] 020011105 
01 120001 )। 

(১) আধিক মজুরির পার্থক্য : মজুরির হারে ষে-অন্থৃভূমিক পার্থক্য দেখা যায 
অনেক ক্ষেত্রে তাহ! মাত্র আথিক মজুরির (700065 188০9 ) পার্থক্য হইতে পারে, 
প্রকৃত মজুরিতে (1691 ৪5০5) কোন পার্থক্য নাও থাকিতে পারে। যেমন, 

ইট তৈয়ারির কার্ষে দৈনিক মজুরি অধিক হইলেও বাৎসরিক উপার্জন কারখানার 
উপার্জন হইতে বেশী নহে। আবার কলিকাতায় বাস-ড্রাইভারের মাহিনা মফম্বলের 



সজুরি ২৮৯ 

বাস-্রাইভার অপেক্ষা বেশী হইলেও প্ররুত মজুরি বেশী নয়, কারণ কলিকাতায় 
জীবনযাব্রার ব্যয়ও বেশী । 

(২) কার্ষের সাধারণ আকর্ষণ বা নীট স্থবিধ] : আথিক মজুরি, এমনকি দ্রব্য ও 
সেবার মাপকাঠিতে পরিমেয় প্রকৃত মজুরি অধিক হইলেও কতকগুলি ক্ষতিপূরক স্থৃবিধ! 
নীট স্বিধা কি কি ৰিষঘ বা! আকর্ষণের জন্য শ্রমিক স্বল্প মজুরির কাজ পছন্দ করিতে পারে । 
দারা নির্ধারিত হয়. এই আকর্ষণ বা ক্ষতিপূরক স্থবিধা, যাহাকে নীট ক্থবিধা (75৫ 
8৫%21708.565 ) বল। হয়, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দ্বারা নির্ধারিত হয় ঃ 

(ক) কার্ষের সাধারণ আকর্ষণ : যে-কার্য যত বেশী প্রীতিকর তাহার আকর্ষণ তত 
বেশী। ফলে উহাতে অপেক্ষাকৃত স্বল্প মজুরিতেও শ্রমিক পাওয়া যায়। আবার 
কার্ষের সাধারণ আকৃষণ ছাড়া স্কান বা পরিবেশের আকর্ষণও আছে। কাম্য পরিবেশে 
অধিক শ্রমিক পাওয়া যায় বলিয়৷ মজুরিও অপেক্ষাকৃত কম হয়। 

(খ) নিয়োগের স্থায়িত্ব ও নিশ্চয়তা! : স্থায়ী ও নিশ্চিত নিয়োগের আকর্ষণ অস্থায়ী 
ও অনিশ্চিত নিয়োগ অপেক্ষা স্বাভাবিকভাবেই অধিক । ফলে স্বল্প মজুরি সত্বেও স্থায়ী 
ও নিশ্চিত নিয়োগসযূহে শ্রমিকর। আসিয়! ভিড করিতে ছাড়ে না। 

(গ) দায়িত্বপূর্ণ বা দায়িত্বশূন্য কাজ : যে-কাজ যত দায়িত্বশৃন্য হইবে উহা! তত 
আকর্ষণের বা তত আরামের হইবে । ফলে উহাতে শ্রমিকের যোগান অধিক হওয়ার 
দরুন মজুরিও কম হইবে। 

(ঘ) ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা : ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনায় লোকে বর্তমানে 
স্বল্প মজুরিতে কাজ করিতে রাজী হইতে পারে, কাবণ ভবিষ্বৃতের প্রতিষ্ঠিত জীবনের 
আকর্ষণকে বর্তমানের অপেক্ষাঞ্তত স্বল্প মজুরির ক্ষতিপূরক বলিয়া মনে করে। 

উপরি-উক্ত নীট স্থবিধা ও অস্থনিধাগুলি অনেকাংশে বিভিন্ন উৎপাদনক্ষেত্রে ও 
অঞ্চলের মধ্যে শ্রমের যোগান নির্ধারণ করিয়া থাকে । মার্শীলের মতে অবশ্য বিভিন্ন 
উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মজুরির হারে তারতমোর ইহাই প্রধান কারণ__ইহাই মূলত 
বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে মজুরির হারে তারতম্যের ব্যাখ্যা করে| 

(৩) শ্রমের অন্থতূমিক সচলতার অভাব : মজুরির হারে অন্ুভূমিক পার্থক্যের 
তৃতীয় কারণ হইল শ্রমের অন্ুুভূমিক সচলতার অভাব (910521)06 0৫ 19011201509] 

2201115 )। শ্রম যদি সম্পূর্ণ গতিশীল হইত তবে একই শ্রেণীর শ্রমিকের মজ্জুরি 
অবশ্ত সকল ক্ষেত্রে সমান হইত না, কিন্তু নীট স্ুবিধ। সমান হইত | কিন্ত শ্রম সম্পূর্ণ 
গতিশীল নহে বলিয়াই বিভিন্ন ক্ষেত্র ও অঞ্চলের মধ্যে নীট স্থবিধা এবং মজুরির হারে 
পার্থক্য দেখা যায়। 

শ্রমের অন্ভূমিক সচলতার অভাবের যূলে অনেকগুলি কারণ আছে-_যথা, 
শ্রমের অনুভূমিক আঞ্চলিক আকর্ষণ, ধর্ষের প্রভাব, ভাষাগত বাধা, নিশ্চেষ্টতা, 

সচলতার অভ্ভাবেরকারণ' অজ্ঞতা, স্থানাস্তরগমনের ব্যয়, স্থানাস্তরের পরিবেশ সম্বন্ধে আশংকা 
বা আতংক, ইত্যাদি। ইহ] ছাড়া স্থানাস্তরগমন আইনান্থমোদিত না হইতে পারে, 

১, ২৭৪ পৃষ্ঠা দেখ । 

১৯ [ 0000. | 



২৯০ অর্থবিষ্ভার ভূমিক। 

নৃতন স্থানে নিয়োগ শ্রমিক সংঘ দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে, ইত্যার্দি। ইহার্দিগকে 
বাহিক বাধা ( ৫স021729] 1006010121705 ) বল! হয়। 

স্্রী-শ্রমিকের ম্ভুরি অপেক্ষাকৃত কম কেন? শ্রমের এই অন্ুতুমিক 
সচলতার অভাবের মধ্যেই স্ত্রী-শ্রমিকদের মজুরি সাধারণত কম হয় কেন তাহার একটি 
প্রধান কারণ খুঁজিয়। পাওয়া যাপন । আইনত কোন বাধা ন! থাকিলেও প্রথাগত 
কারণে অনেক নিয়োগে স্ত্রীলোক লওয়া হয় না। স্থৃতরাং তাহারা কয়েকটি মাত্র 
নির্দিষ্ট নিয়োগেই ভিভ করিতে বাধ্য হয়। এই সকল নিয়োগে পুরুষ-শ্রমিকের 
যোগাঁনও পর্যাপ্ত বলিয়া সাধারণ মজুরির হার স্বতই কম হয়। কেয়ার্ণক্রসকে 
অনুসরণ করিয়া বল! যায়, পুরুষদের জন্য সংরক্ষিত কারবারগুলিতে স্ব্ী-শ্রমিকদের 
প্রবেশাধিকার নাই বলিয়াই তাহারা অপেক্ষাকৃত স্বপ্ল কয়েকটি অসংরক্ষিত ক্ষেত্রে 
ভিড় করিয়া মজুরিহাস ঘটায়। ইহা ছাড়াও বল! যায়, স্ত্রীশ্রমিকর। যে-সকল শিল্পে 
ভিড় করে উক্ত প্রথাগত কারণেই এঁ সকল শিল্পে মজুরির হার অত্যস্ত কম। উপরস্ত, 
নারীদের মধ্যে শ্রমিক সংঘ এখনও ভালভাবে গড়িয়া উঠে নাই। ফলে মজুরিবৃদ্ধির 
বিশেষ প্রচেষ্টাও করা হয় না।১ 

খ। মজুরির হারে উল্লন্ষ পার্থক্যের কারণ : সংক্ষেপে মজুরির হারে 
উল্লম্ব পার্থক্যের কারণ হইল শ্রমের উল্লম্ব সচলতার ( ৮০:0108] [00111 ) অভাব। 

গ্রয়োজনমত এক শ্রেণীর শ্রমিক অন্য শ্রেণীতে যাইতে পরে না বলিয়াই বিভিন্ন 
শ্রেণীর শ্রমিকের মজুরির হারে তারতম্য দেখা যায়। ইপ্চিনিয়ারের চাহিদ্না বাড়িলে 
ব্য যদি সকল মিশ্বীই ইঞ্জিনিয়ার হইতে সমর্থ হইত তাহা! হইলে 
২8995 ইঞ্জিনিয়ার ও মিস্ত্রীর উপার্জনের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকিত না। 

কিন্তু তাহা হয় ন! বলিয়া মজুরির হারে পেশাগত বা উল্ল্ব 
পার্থক্য দেখা যায়। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে দেখ! যায় যে আকর্ষণহীঁন পেশাসমূহে 
উপার্জন সর্বাপেক্ষা কম। 

উন্লম্ব সচলতার শ্রমের এই সচলতার অভাবের মূলে প্রধানত তিনটি কারণ 
অভাবের তিনটি. আছে--৫১) স্বাভাবিক নৈপুণ্যের পার্থক্য, (২) শিক্ষার পার্থক্য 
হিরন ' এবং (৩) স্থুযোগস্থবিধার পার্থক্য । 

(১ স্বাভাবিক নৈপুণ্যের পার্থক্য : স্বাভাবিক নৈপুণ্যের পার্থক্যের দরুন বিভিন্ন 
শ্রেণীর শ্রমিকের মধ্যে মজুরির হারে তারতম্য দেখ] ষায়। প্রচার-শিল্পে (201011515 
115089075 ) সাধারণ কমা হইতে প্রতিভাবান ব্যক্তির, সংবাদপত্র শিল্পে সাধারণ 
রিপোর্টার হইতে বিশেষ সংবাদর্দাতার (5290121 50155001806 ) বেতন বা! 

মজুরি এই কারণেই অধিক হয়। 
স্বাভাবিক নৈপুণ্যের পার্থকাকে বিভিন্ন শ্রেণীর জমির উৎপার্দিকাশক্তির পার্থক্যের 

সহিত তুলন1 করা যাইতে পারে। জমির উংপার্দিকাশক্তির পার্থক্যের দরুন যেরূপ 
১, 1703070 : 44 7192690016 0 £001)096$ 
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উদ্ধত্ত বা খাজনার সন্ধান পাওয়! যায়, সেইরপ স্বাভাবিক নৈপুণ্যের পার্থক্যের 
| দরুন মজুরিতে পার্থক্য দেখা যায়। এই পার্থকা বা উদ্বত্বকে 
নপুধাজনিত খাজনা অর্থবিষ্যাবিদগণ “নৈপুণ্যজনিত উদধত্ত বা! খাজনা” (2৪ ০৫ 
80115 ) বলিয়া অভিহিত করেন। 

(২) শিক্ষার পার্থক্য : শিক্ষার পার্থক্যের দরুন সকলে সকল নিয়োগ গ্রহণ 
করিতে পারে না। সওদাগরী অফিসে গ্যাকাউপ্ট্যাপ্ট অপেক্ষা! সাধারণ কেরানীর, 
কারখানায় ইঞ্জিনিয়ার অপেক্ষা সাধারণ শ্রমিকের চাহিদা অনেক” বেশী। কিন্তু 
চাহিদার তুলনায় আযকাউট্ট্যাণ্ট ইঞ্চিনিয়ার প্রভৃতির যোগান কেরানী ও শ্রমিকের 
যোগান অপেক্ষা অনেক কম। নানা কারণে অধিকাংশ লোকেই আযাকাউট্ট্যান্দী, 
ইঞ্চিনিয়ারিং প্রভৃতি শিক্ষায় যাইতে পারে না। ফলে তাহাদের আপেক্ষিক যোগান 
কম এবং মজুরি অধিক হয়। 

(৩) হৃষোগস্থবিধার পার্থক্য : হষোগন্থবিধার পার্থক্যের দরুনও বিভিন্ন শ্রেণীর 
শ্রমিকের মধ্যে উপার্জনে তারতম্য দেখা যায়। ছুইজন সমশিক্ষিত এবং সমদক্ষ 
শ্রমিকের মধ একজন স্থপারিশেব জোরে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইয়া! অধিক উপার্জন 

করিতে পারে । সৃযোগস্থবিধার পার্থক্য আবার শিক্ষার পার্থকাও 
প্রতিষ্ঠানগত খাজনা ঘটায়। সাধারণ ক্ষেত্রে ধনীর সন্তান যে-শিক্ষালাভ করিতে পারে 
দবিদ্রের সন্তানের পক্ষে তাহ। সম্ভব হয় না, জাতিভেদ্দর থাকিলে যে-কেহ যে-কোন 
পেশায় যাইতে পারে না, ইত্যাদ্ি। এইভাবে স্থযোগস্থবিধার তারতম্যের দরুন 
মজুরির হারে যে এবং যতটুকু তারতম্য দেখা যায় তাহাকে 'প্রতিষ্ঠানগত খাজনা 
(1950160610021 1506 ) বলা হয় । 

উচ্চ মজুল্লিজন্নিতভ ব্যস্রসহক্ষেগ্প (80000105 ০1 77161) 

৬৬৪০৩ ) : বিভিন্ন শিল্প বা বিভিন্ন পেশা ছাঁড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মজুরির 

হারে পার্থকা দেখা যাইতে পারে । ইহার কারণকে উচ্চ মজুরিজনিত ব্যয়সংক্ষেপ বলা 
হয়। এই সম্পর্কে পূর্বেই (২৭৭ পৃষ্ঠা ) কিছু কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। দেখা 

গিয়াছে ষে নিয়োগকর্তা হিসাবে সুখ্যাঁতি লাভ করিবার জন্য কোন 
ুরিজনিতযাধ- শিল্পপতি অপর শিল্পপতি অপেক্ষা অধিক মজুরি দিতে পারে। দক 

আবার মজজুরিজনিত ব্যয় স্বল্প (10৬ 1810৫ ০০9৫) হইলেই 
নিয়োগকর্তার স্বার্থ সংরক্ষিত হয়, মজুরির হার স্বল্প হইলে নহে। মন্তুরির হার যদি স্বপ্ন 
ইয় তবে নিম্ন জীবনযাত্রার মানের জন্য শ্রমের উতৎপাদ্দনশীলতাও কম হয়। অপরদিকে 
আবার মজুরি বাড়াইলেই যে উৎপাদনশীলতা! বৃদ্ধি পাইবে এইরূপ কোন নিশ্চয়তাও 
নাই। স্থতরাং উৎপাদ্দনশীলতা৷ বাঁড়াইবার জন্যই যে নিয়োগকর্তার1 অনেক ক্ষেত্রে 
বাজার অপেক্ষা অধিক হারে মরি প্রর্দান করে এইরূপ ধারণা করা ভূল। আসল 
কারণটি হইল যে উচ্চ মঙ্ুরি প্রদ্দান করিলেই অধিকতর দক্ষ শ্রমিকদের আকর্ষণ 
করা যায় এবং যতটা অধিক মঞ্জুরি দেওয়া হত নিয়োগকর্তার লাভ তাহা! অপেক্ষা! 
অধিক হয়। 
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উচ্চ মজুরিজনিত ব্যয়সংক্ষেপও সম্পূর্ণ আপেক্ষিক ব্যাপার । সকলে উচ্চ 
মজুরিজনিত ব্যয়সংক্ষেপে আগ্রহান্বিত হয় না বলিয়াই কোন কোন প্রতিষ্ঠান ইহার 

স্থবিধ! লাভ করিতে পারে। খেলার মাঠে কয়েকজন যর্দি টুলে 
উজ দড়াইয়া খেলা দেখে তবে তাহারাই ভাল খেলা দেখিতে পায়, 
আপেক্ষিক ব্যাপার কিন্তু সকলেই যদি টুলে দীড়ানন তবে কেহই এই স্থবিধ! লাভ 

করিতে পারে না। স্থতরাং উচ্চ মঞ্ছুরিজনিত ব্যয়সংক্ষেপের 
দরুন শিল্পগতভাবে নহে, পেশাগতভাবেও নহে-_সমন্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানগতভাবে মজুরির 
হানে কিছু কিছু তারতমা দেখা যায় । 

হক্ষিগুত্নাল্ 
ন[রতদ্বের দুইটি দিক আছে: (ক) মজুরি কিভাবে নির্ধারিত হয় / এবং (খ) মন্রবির হারে * 

তারভমা দেখা যায় কেন? মগ্ুরির হার নির্ধারণ সম্বন্ধে বিভিন্ন তত্ব আছে। মোটামুটিভাবে বল! যায়, 
মণি নির্ধারিত হয় বিশেষ বিশের শ্রেণীর শ্রমিকের চাহিদা! ও যোগানের দ্বার1। চাহিদা-দাম |নর্ধারিত 
হয় শ্রমের আয়-উৎপন্ন ঘারা এবং যোগান-দাম নিধীরিত হয় স্থানান্তর-ব্যয় দ্বারা । ইহা ছাড়াও মণ্ুরির 
হারের উপর শ্রমিক সংখেগ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তবে এই! প্রভাব কতট। কাধকর হইবে তাহা বিভিন্ন 

সর্তাধীন। 
মন্্রুরির হারে পার্থকা প্রধানত ছুই প্রকার-_উল্লম্ব ও অনুভূমিক ৷ 
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মজুরির হারে আর একপ্রকার পার্থকা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মুলে" 

থাকে উচ্চ মন্ুরিজনিত বায়সংক্ষেপ । 

1,010 51176 03:60706 082) 1 700 8810. 01996 ৬8803 019. 00%9120017790. ৮7 009 1106161779) 
10:00068526 01 191)017: 7 019 100৯0219 10] ১010 21050 

[ শ্রমের প্রাত্ডিক উৎপাদনশীলতা দ্বারা মজুরি কতদুর পযস্ত নির্ধারিত হয়? উত্তরের সমর্থনে যুক্তি 
প্রদর্শন কর। ] (২৭৮-৮১ পৃষ্টা) 

2,:40180085 (170 (01210610105 01 117909 [01)10179 8100. 007091901 11)0 ]1137)1059010778 ০01 
60০ 0০5/9 91107200 (010102)8 0 59900:0 9 1836106 37)0:0989 11) 58009 11) ৪ 79810018 
17)00910-, 

[ শ্রমিক সংঘের কার্যাবলীর বিবরণ পিয়া বিশেষ কোন শিল্পে উহার মজুরিবৃদ্ধির ক্ষমতার যে-সকল 
সীমাবদ্ধতা দেখিতে পাঁওয়। যায় তাহাদের উল্লেখ কর । ] (২৮৩-৮৬ পৃষ্ঠা ) 

8. 12056 &:0 000 96015 0088 05(67201000 0009 1০5০] ০1 880১ 17) & 0০010 ? 

[ কোন্ কোন্ বিষয় দেশে মজুরির স্তর নির্ধারণ করিয়া থাকে ?] (২৮৭ পৃষ্ঠা) 
&, 19 2৮ 00০১৯১১1০00 10959 0 010110100 809 269 10: %]] 0000109610178 ? [6 9০, 10৮ ; 

1৮ 2906, ৬109 1012 19051919170, 

[ সকল প্রকার কাধের জন্য কি একই হারে মঞ্জুরি ধার্য করা সম্ভব? সম্ভব হইলে কি প্রকারে তাহা 
সম্ভব এবং সম্ভব না হইলে কেন সম্ভব নয়? ব্যাখ্যা কর। ] (২৮৭-৯১ পৃষ্ঠা ) 

6, 41781589 690 06০75 (086 09000071276 8129 01765191009 17) 8299, 

[ কোন্ কোন্ বিষয় ঘার। মজুরির হারে পার্থক্য নির্ধারিত হয় বিশ্লেষণ করিয়া! দেখাও | ] 

ৃঁ (২৮৭-৯১ পৃষ্ঠা ) 

6. 06 & 10069 00. 1900100207০ 17181, ৪2৩৪, 

[ উচ্চ মজুরিজনিত ব্যয়সংক্ষেপের উপর একটি টাকা রচনা কর । ] (২৭৭, ২৯১-৯২ পৃষ্ঠা) 



খাজন। 
২ (হছাখন) 
খাজন্নান্প প্রকৃতি (িঞতো০ ০: [২26 ): প্রাচীন অর্থবিদ্যাবিদগণ 

জমি ব্যবহারের জন্য যে-দাম দেওয়৷ হয় তাহাকে খাজন! বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। 

টিয়ার রক এইভাবে খাজনা, শব্দটি ব্যবহার করিবার সময় মনে রাখিতে 
হইবে যে, মাত্র জমি ব্যবহারের জন্য দেয় অর্থকেই অর্থ নৈতিক 

খাজনা (2০0002510 221 ) বলিয়া! গণ্য করা যাইতে পারে। ভাড়াটিয়া ব৷ প্রজ। 

( 208) যখন জমির মালিককে অন্ধ্যায়ী খাজন৷ 
মা (0০00:8.06 1610) দেয় তখন রা মাত্র জমি বাবদ 

পাওন! বাতীত হুদ, পারিশ্রমিক বা মজুরি ইত্যার্দিও থাকিতে 
পারে- প্রকৃত অর্থনৈতিক খাজন। ( 5৫ ০০010501010 1212) বাহির করিতে হইলে 

এই স্থদ্দ মজুরি ইত্যাদি বাদ দিয়া শুধু জমির দরুন পাঁওনাকে হিসাব করিতে হইবে। 
অন্যভাবে বল! যায়, সদন মজুরি ইত্যার্দি ধরিয়া খাজন৷ হিসাব করা হইলে মোট 
খাজনার (£:053 1206) হিসাব পাওয়া যাইবে । এই যোট খাজনা হইতে সদ 

মজুরি ইত্যাদি বাদ দিলে যাহা পাওয়] যায় তাহাই হইল জমিব ক্ষেত্রে প্রকৃত ব। নীট 
(780) অর্থ নৈতিক খাজন]। 

আধুনিক অর্থে অর্থ নৈতিক খাজন! : প্রাচীন অর্থবিদ্ভাবিদগণ “খাজনা” 
এবটি জমি সম্পর্কে ব্যবহাৰ করিলেও আধুনিক লেখকগণ ইহাকে ব্যাপকভাবে 
উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করিবার পক্ষপাতী । খাজনার 
প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে উহা! উদ্বত্ত (98172105)| যখন উৎপাদনের কোন উপাদান 

যতট ন্যুনতম দাম পাইলে বর্তমান নিয়োগে নিযুক্ত থাকিবে তাহা অপেক্ষা অধিক 
উপার্জন করে তখন এই ন্যুনতম আয়ের উপরে যে-অতিরিক্ত আয় ব| উদ্বত্ত থাকে 
তাহাকেই অর্থ নৈতিক খাজনা বলিয়া অভিহিত করা হয়।১ অন্তভাবে বল। যায়, 
কোন উপার্দানের ন্যুনতম যোগান-্দামের (17017)102]7 510]0015 001০০) উপরে 

যে-অতিরিক্ত আয় হয় তাহা হইল খাজনা । অর্থাৎ, উৎপাদনের উপাদানের স্থযোগ- 
বায় (020: ০০9) বা! স্বানান্তর-ব্যয়ের ( 6:8125651 ০০56) উপর অতিরিক্ত 

আয় খাজনার অন্ততূক্তি। 
এইরূপ উদ্বৃত্ত আম মাত্র জমির ক্ষেত্রেই উদ্ভূত হয় না- শ্রম, যূলধন এবং সংগঠন- 

কর্তাও উহা! ভোগ করিতে পারে। ধরা যাউক, কোন নিদিষ্ট ক্ষেত্রে ২৫ টাকা 
সাপ্তাহিক মজুরিতে ১০০ জন শ্রমিক কাজ করিতে রাজী ; কিন্তু সাপ্তাহিক মঙ্তুরি যদি 
৩* টাকা হয় তাহা হইলে আরও ১০০ জন শ্রমিক কাজ করিতে রাজী হইবে । এখন 
দ্রব্যের চাহিদা যদি এমন হয় থে ২০ জন শ্রমিক নিয়োগ কর! প্রয়োজন তাহা 
হইলে সাপ্তাহিক মজুরি ৩০ টাঁকা হুইবে। ' এমতাবস্থায় প্রথম ১** জন শ্রমিক 

১,:0০0810 0010800 : 2800707$09 0] 1790091906 00710945450 

২৪৩ 
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২৫ টাক! সাপ্তাহিক মজজুরিতে কাজ করিতে রাজী থাকিলেও কার্ধক্ষেত্রে তাহার! 
সপ্তাহে ৩ টাকা করিয়া মজুরি পাইবে। স্থৃতরাং তাহাদের প্রত্যেকে সপ্তাহে 
আধুনিক অর্থে খানা € টাকা! করিয়া অর্থ নৈতিক খাজন! ভোগ করিবে, কারণ উহাদের 
জমি, শ্রম, মূলধনও আকাংক্ষিত সাঙাহিক মজুরি হইল ২৫ টাক] কিন্তু কার্ধক্ষে্রে 
সংগঠন সকল ক্ষেত্রেই পাইবে ৩* টাকা করিয়া। অনুরূপভাবে এমন অনেক লোক 
দেখা দিতেপারে আছে যাহারা হুদের হার বাজারের স্থদের হারের কম হইলেও__ 
এমনকি অনেকে স্থদ্দ না পাইলেও সঞ্চয় করিতে ও মূলধন যোগান দিতে রাজী 
থাকিবে । ইহারাও উদ্বত্ত বা অর্থনৈতিক খাজনা ভোগ করে, কারণ ইহার! 
আকাংক্ষিত হার অপেক্ষা! অধিক স্থদ উপার্জন করে। সংগঠনকর্তাও ন্যুনতম যতটা 
মুনাফা পাইলে অন্যত্র সরিয়৷ না যাইয়! অথব1 নিজেকে শ্রমিকে রূপান্তরিত না করিয়। 
নির্দিষ্ট ব্যবসাক্ষেত্রে টিকিয়া থাকিবে তাহা অপেক্ষা অধিক মুনাফ] উপার্জন করিতে 
পারে। এই অতিরিক্ত মুনাফা বা উদ্বত্ত হইল অর্থ নৈতিক খাজন]। 

জমির ক্ষেত্রে সমগ্র সমাজের দিক দিয়া বিচার করা হইলে দেখা যাইবে জমি 
হইতে আয়ের সমস্তটাউ হইল উদ্ধত ন্ৃতরাং অর্থ নৈতিক খাজনা । কারণ, জমি 
চিরনজাত প্রকৃতির দান এবং দ্াম দেওয়া না হইলেও জমির যোগান 
জমির আয়ের সমগরটাই অন্তহিত হয় না, আবার দাম বেশী হইলেও যোগান বৃদ্ধি 
থাজন! পায় না। স্থতরাং সামগ্রিকভাবে দেখিলে জমির ষোগান-দাম ' 

শূন্ত-_জমিকে কাজে না লাগাইয়া কোন লাভ নাই। অবস্থয 
সামগ্রিকভাবে সমাজের দিক দিয়া জমির কথ! বিচার না করিয়া নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কোন 
জমির কথ! বিচার করা হইলে দেখা যাইবে যে, জমির যোগান-দাম শৃন্ত নয়। যেমন, 
কিন্ত ব্যক্তিগত কৃষকের একই জমি ধানচাষে কিংব। পাটচাষে ব্যবহৃত হইতে পারে ; 
দিক হইতে নহে এখানে ধানচাষে জমি রাখিতে হইলে উহ পাটচাষে যাহা পাইতে 
পারে তাহা জমিকে দিতে হইবে এবং জমির এই প্রাপ্তিকে হস্তাত্তর-পাওন। ( 0090 
&21717085 ) বা যোগান-দাম (52015 19:1০ ) বলা যাইতে পারে । ধানচাষে 

জমির ক্ষেত্রে প্রকৃত নিযুক্ত জমি যদি এই যোগান-দাম বা হস্তাস্তর-পাওনার অতিরিক্ত 
খাজনা কিছু পায় তাহ। হইলে তাহাকে “প্রকৃত খাজনা ( 06 12100 ) 

বলিয়া ধরা হয়। একটু পরেই এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচন। করা হইবে । 
অর্থনৈতিক খাজনার উপরি-উক্ত আধুনিক তত্বের আলোচন। হইতে ইহা৷ সহজে 

উৎপাদনের উপীদানের বুঝা যায় যে কোন উপাদানের যোগান পূর্ণাংগভাবে স্থিতিস্থাপক 
যোগান অস্িতিস্থাপক (0275005 5189010) হইলে খাজনার উদ্ভব হইতে পারে 

মারার ষখন উপাদ্ানটির যোগানের স্থিতিস্থাপকতা পূর্ণাংগ 
নত নয় (1555 01380) 721:০০015 61850০ ) তখনই খাজনার উত্তব 

হইতে পারে।৯ যখন কোন উপাদানের যোগান পূর্ণাংগভাবে স্থিতিস্থাপক তখন 
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খাজন৷ ২৯৫ 

এ উপাদানের বিভিন্ন এককের যোগান-দাম (88015 0০9) এক হইবে এবং 
, বাজার-্দাম এই যোগান-দামের সমান হইবে। চাহিদ। বৃদ্ধি পাইলেও এ একই দাষে 

অধিক পরিমাণে সংঙ্িষ্ট উপাদানের যোগান পাওয়। যাইবে। 
উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে বুঝানো যাইতে পারে। ধরা যাউক, কোন নির্দিষ্ট 

ক্ষেত্রে ২৫ টাকা সাপ্তাহিক মজুরিতে যত খুশি শ্রমিক পাওয়। যায় এবং মজুরি 

হায়ার ২৫ টাকার কম হইলে কোন শ্রমিকই কাজ করিতে রাজী নয়। 
রী এক্ষেত্রে শ্রমের যোগান পূর্ণাংগভাবে স্থিতিস্থাপক। চাহিদা 

যতই বধিত হউক না৷ কেন, ভারসাম্য মজুরির হার- হইল 
২৫ টাক1; ইহাই প্রত্যেক শ্রমিকের ন্যনতম আয় (10119107012) 28:717)89 ), 

যাহা না পাইলে সে কাজ করিবে না। যেহেতু কোন শ্রমিক এই নৃযনতম আয়ের 
অধিক পাইবে না, সেইহেতু কোনপ্রকার খাজনারও উদ্ভব হইবে না। যখন কোন 
উপাদানের যোগান পূর্ণাংগভাবে স্থিতিস্থাপক নয় তখন একই দামে ঘত খুশী উপাদান 
পাওয়৷ যায় না, স্থৃতরা অতিরিক্ত একক উপাদান নিয়োগ করিতে হইলে অধিক 
দাম দিতে হয়। এমতাবস্থায় বিশেষ উপাদানের যে-সকল এককের যোগান-দাম 
(5401 01০০ ) কম, তাহাদের ক্ষেত্রে খাজনার উদ্ভব হইবে। কারণ, যতট। দাম 
হইলে উহারা যোগান দিতে রাজী তাহ অপেক্ষা উহার! অধিক পাইবে । 

খাজনা সম্পর্কে লিক্কার্ভোন্প তক (03109101810 01)6015 ০৫ 
7২০17): খাজনা সম্পর্কে আলোচন। রিকার্ডোর তত্ব হইতে স্থরু করিতে হয়। 
কারণ, প্রাচীন লেখকদের মধ্যে রিকার্ডোই খাজনাতত্বের ব্যাখ্যাকার হিসাবে অধিক 
উল্লেখযোগ্য এবং তাহার ব্যাখ্য। মোটামুটিভাবে এখনও গৃহীত হইয়। থাকে। 

রিকার্ডোর মতে, জমির মৌলিক ও অবিনশ্বর উৎপার্দিকাশক্কির ব্যবহারের জন্ত 
জমির উৎপন্নের যে-অংশ জমির মালিককে দেওয়] হয় তাহাই খাজনা ।১ ফিজিওক্র্যাট্ 
(51১55100869 ) নামে ফ্রান্সের একদল অর্থবিদ্যাবিদ বলিতেন ঘে প্রকৃতির বদান্যতার 
(116615115০৫ 08086 ) দরুনই খাজনার উদ্ভব হয়। রিকার্ডো এই মতের 
বিরোধিতা করিয় বলেন, প্রকৃতির কূপণতাই (0188810117655 ০৫ 08006 ) 

চি হইল খাজনার প্ররুত কারণ। যদ্দি উর্বর জমি অফুরস্ত পরিমাণে 
সক্ষিসাব ৭. পাওয়া যাইত তাহা হইলে জমি হইতে কোন খাজনার উত্তব 

হইত না। খাজনার উদ্ভব হয় তিনটি কারণে: (ক) জমির 
পরিমাণের সীমাবদ্ধতা, (খ) বিভিন্ন জমির উৎপার্দিকাশক্তির পার্থক্য এবং (গ) 
ক্রমহ্বাসমান উৎপন্নের বিধির কার্যকারিতা । তৃতীয় কারণটির দরুন ফসলের বর্ধমান 
চাহিদা মিটানোর জন্য নৃতন নৃতন জমিতে চাষ করিবার প্রয়োজন হয়। কিন্ত সকল 
জমির উৎপাদদিকাশক্তি সমান নয় বলিয়া! একই বাঁয়ে বিভিন্ন প্রকার জমি হইতে উৎপন্ন 
ফসলে পার্থক্য দেখা যায়। এই পার্থক্যের পরিমাণই অধিক উর্বর জমির খাজন] | 
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২৯৬ অর্থবিদ্ভার ভূমিকা 

উদ্াহুরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা : রিকার্ডোকে অনুসরণ করিয়া একটি 

কাল্পনিক উদ্দাহরণের সাহায্যে এই তত্বের ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। এখানে ধরিয়া 
লওয়া হইতেছে ষে দেশের কৃষিজমি মাত্র একপ্রকার ফসল--যেমন, ধাঁন উৎপাদনের 
জন্য ব্যবহত হইতেছে। 

ধর! যাউক যে, কিছু সংখ্যক লোক কোন এক নূতন দেশে আসিয়। চাষবাস স্থরু 

করিল। এই সকল লোক গিয়! প্রথমে সর্বাপেক্ষা ভাল জমিগুলি বাছিয়। লইয়া 
কৃষিকার্য স্থুু করিবে । ভাল জমির যোগান চাহিদার তুলনায় সীমাবদ্ধ ন৷ হওয়ার 
জন্য কেহই কোন খাজন!| দিবে না এবং এ সকল জমি হইতে উৎপন্ন ফসল স্বল্প 
সংখ্যক লোকের পক্ষে পর্যাপ্ত বলিয়া! পরিগণিত হইবে । জমি হইতে উৎপন্ন ফসল 
বিক্রয় করিয়! যাহ! আয় হইবে তাহ! ছারা মাত্র উৎপাদনের ব্যয়-সংকুলান হইবে। 
কারণ, কৃষকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকায় কেহ অধিক দামে বিক্রয় করিতে 

সমর্থ হইবে না। 
ক্রমশ জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে ফসলের চাহিদাও বুদ্ধি পাইলে ক্রমে এমন এক দিন 

আসিবে যখন প্রথম শ্রেণীর বা! সর্বাপেক্ষা উর্বর জমি আর নূতন করিয়া পাওয়া যাইবে 
না। তখন লোকে দ্বিতীঘ শ্রেণীর বা অপেক্ষাকৃত অনুর্বর জমি চাষ করিতে বাধ্য 
হউবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে একই পরিমাণ শ্রম ও মূলধন নিয়োগ কর! হইলেও 
উৎপাদন কিন্ত প্রথম শ্রেণীর জমির তুলনায় কম হুইবে। প্রথম শ্রেণীর জমিতে যদি 
একরপ্রতি ১৫* টাকা ব্যয় করিয়া ২৫ কুইণ্টাল শস্য উৎপন্ন হয়, দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে 
একরপ্রতি এ পরিমাণ ব্যয়ে হয়ত ২* কুইণ্টাল শস্ত উৎপন্ন হইবে। এক্ষেত্রে 
(২৫ কুইণ্টাল _ ২০ কুইণ্টাল-) ৫ কুইণ্টাল__ইহাই হইবে দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির উপর 
প্রথম শ্রেণীর জমির উদ্ধত বা প্রথম শ্রেণীর জমির অর্থ নৈতিক খাজন]। 

দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে কিন্ত এই সময় কোন খাজনার উদ্ভব হইবে না, কারণ উহা 
হইতে উৎপন্ন ফসলের দাম উৎপাদন-ব্যয়ের ঠিক সমান হয়__কোন উদ্ধত্তই থাকে না। 
আমার্দের উদাহরণে উৎপাদন-ব্যয়' প্রত্যেক ক্ষেত্রে ১৫* টাক] করিয়া ধর! হইয়াছে। 
প্রতি কুইণ্টাল ফসলের দাম যদ্দি ৭'৫* টাকা করিয়া! হয় তবে প্রথম শ্রেণীর জমি হইতে 
১৮৭৫০ টাকা এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি হইতে ১৫০ টাকা করিয়। পাওয়া যাইবে । 
১৫০ টাঁকাই উৎপাদন-ব্যয় হওয়ার জন্য কক খাজন! হিসাবে কিছুই দিতে পারিবে না। 
জোর করিয়া! কিছু আদায় কর! হইলে সে এ শ্রেণীর জমি চাষ কর ছাড়িয়! দিবে । 

এইরূপ যে-সকল জমি হইতে শুধু উৎপাদন-ব্যয় সংকুলান হয়-_কোন উদ্ধত্ত 
নিবি থাকে না, রিকার্ডো সেই সকল জমিকে “নিরুষ্ট জমি" ( মিন0 

জমি 1977) বলিয়! অভিহিত করিয়াছেন। বর্তমানে এরূপ জমিকে 
প্রান্তিক জমি ( 17081817091 18770 ) বল! হয়| 

জনসংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইলে ফসলের দাম বাড়িতে থাকিবে । তখন লোকে 
তৃতীয় শ্রেণীর জমির দিকে ঝুঁকিবে। ধরা যাউক, তৃতীয় শ্রেণীর জমি হইতে একর- 
গ্রতি ১৫ কুইণ্টাল ফসল উৎপন্ন হয় এবং ইহার (বধিত দাম কুইণ্টালপ্রতি ১* টাক। 
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হিসাবে ) দাম ঠিক ১৫০ টাকা-_অর্থাৎ উৎপাদন-ব্যয়ের সান । এখন এই তৃতীয় 
শ্রেণীর জমিই প্রান্তিক ব1 খাজনাহীন জমি বলিয়া পরিগণিত হুইবে। তৃতীয় শ্রেণীর 

জমি চাষ করা হইলে প্রথম শ্রেণীর জমিতে উদ্বংত্তের পরিমাণ হইবে (২৫ কুইপ্টাল - 
১৫ কুইণ্টাল-) ১* কুইন্টাল; দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে উদ্বৃত্তের পরিমাণ হইবে 
(২* কুইণ্টাল- ১৫ কুইণ্টাল-) ৫ কুইণ্টাল। এই ১০ কুইন্টাল ও ৫ কুইণ্টাল হইল 
যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির একরপ্রতি খাজনা । তৃতীয় শ্রেণীর জমিতে 
কৃষিকার্য স্থরু হওয়ার ফলে প্রথম শ্রেণীর জমির অর্থ নৈতিক খাজন! ৫ কুইণ্টাল হইতে 
বাড়িয়া ১* কুইন্টালে দ্াড়াইয়াছে। রুষকদের মধো অবাধ প্রতিযোগিত! থাকিলে 
খাজনার সমস্তটাই সংশ্লি্ই জমির মালিক আদায় করিতে পারে । 

উপরি-উক্ত আলোচন। নিয়ের রেখাচিত্রের দ্বার! ব্যাখ্যা করা যায় : 
রেখাচিত্রটিতে ক খ, খ গ, গ ঘ হইল তিনখণ্ড জমি ।১ প্রত্যেক খণ্ডের আরতন 

এক একর। প্রতিখণ্ডে সমপরিমাণ শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ কর! হইতেছে এবং 
সমদক্ষতার সহিত কৃষিকার্য সম্পাদিত হইতেছে। কিন্তু জমির উর্বরতার তারতম্য 
থাকায় তিনখণ্ড জমিতে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ সমান নয়। ক খ জমিতে উৎপন্ন 
ফসলের পরিমাণ হইল ক ত থ খ__ রর 
অর্থাৎ ২৫ কুইণ্টাল; খ গ জমিতে 
উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ হইল খ দ রঃ ডা 
ধ গ_ অর্থাৎ ২০ কুইণ্ট।ল এবং গখ 4 // 

জমিতে উৎপর ফসলের পরিমাণ হইল 
গজ ঝ ঘ-অর্থাৎ ১৫ কুইণ্টাল। | 
এখন বাজারের চাহিদা যদি এমন হয় 

যে নিকষ্ট জমিতে চাষ করা প্রয়োজন, 
তাহা হইলে এ জমির উৎপন্ন ফমলের 

দাম ফসলের উৎপাদন-ব্যয় মিটাইবার | 
মত হওয়া চাই; অন্তথায় গ ঘ ক" হা ্ঃ 
জমিতে চাষ হইবে না। অন্য ছুইখগ্ড জমিতে এ একই উৎপাদন-ব্যয়ে অধিকতর ফমল 
উৎপন্ন হইতেছে। প্রথম খণ্ড জমিতে ২৫ কুইণ্টাল ফসল উৎপন্ন হয় 3 কিন্তু উৎপাদন- 
ব্যয় ১৫ কুইণ্টাল ফলের দামের সমান। স্থতরাং প্রথম খণ্ড জমিতে উদ্বত্ত হইল 
১* কুইণ্টাল ফসলের দাম। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় খণ্ড জমিতে ফমল হয় ২* কুইণ্টাল ; 
উৎপাদন-্যয় ১৫ কুইন্টালের দাম বাদ দিলে উদ্ধত্ত থাকে ৫ কুইণ্টালের দাম। প্রথম ও 
দ্বিতীয় খণ্ড জমিতে উৎপাদন-ব্যপ্বের উপর যে-উৎ্ত্ত থাকে তাহাই হইল খাজনা এবং 
উহা! জমির মীলিকের হাতে যাইবে। তৃতীয় খণ্ড জমিতে কোন উদ্ধত নাই এবং 
উহা হইল গ্রাস্তিক জমি। 

১, আন্লতক্ষেত্র ধরিয়া ক ছ, খ জ এবং গ ঝা-_এইভাবেও জমি তিন খণ্ডের বর্ণনা করা যায় ' 



২৯৮ অর্থবিদ্ভার ভূমিকা 

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, ছিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর জমি চাষ ন1 করিয়া প্রথম 
শ্রেণীর জমিতে অধিক মাত্রায় শ্রম ও মূলধন প্রয়োগের সাহায্যে শশ্তের চাঁহদা পূরণ 
করাযায়কি না? অর্থাৎ ব্যাপক চাষের (65:06155155 ০0161581001) ) পরিবর্তে 

আত্যস্তিক চাষের (1765175155 ০81015200 ) সাহায্যে অধিক ফসল তুলিয়৷ লোকের 

রর চাহিদা! মিটানো সম্ভব কি না? ইহার উত্তরে আমরা পূর্বেই উল্লেখ 
লি পত্র করিয়াছি যে ক্রমহ্বাসমান উৎপন্ের বিধির কার্ধকারিতার দরুন 
বিধি মাত্র একথণ্ড জমিতে যে-কোন পরিমাণ শশ্তয ফলানো যায় না। 

একই জমিতে শ্রম ও মূলধন নিয়োগের মাত্রা বাডাইয়া চলিলে 
একটা স্তরের পর উৎপাদনবৃদ্ধির পরিমাণ সমহার অপেক্ষা কম হইতে থাকিবে এবং 
ক্রমে আত্যন্তিক চাষের প্রাস্ত ( 100025156 1081:810 ) দেখা দিবে । 

শ্রম ও মূলধনের যে-মাত্রা নিয়োগ করার ফলে উৎপন্ন ফসলের দাম পণ্য 
উৎপাদনের বায়ের সমান হয়, সেই মাত্রাই হইল প্রান্তিক মাত্রা এবং চাষের আত্যস্তিক 
প্রান্ত। শ্রম ও যুলধন নিয়োগের এই প্রান্তিক মাত্রার পূর্ববর্তী মাত্রাগুলির 
উৎপন্নের পরিমাণ প্রান্তিক মাত্রার উৎপন্ন হইতে অধিক। স্ৃতরাং পূর্ববর্তী মাত্রার 
ক্ষেত্রে উৎপাদন-ব্যয় মিটাইয়াও উদ্বংত্ত থাকিবে এবং এই উদ্বতই হইবে অর্থ নৈতিক 
খাজন1। দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টি বুঝানো যাইতে পারে। ধরা যাউক, কোন 
নির্দিষ্ট জমিতে শ্রম ও মূলধন নিয়োগবৃদ্ধির ফলে ফসলের উৎপাদন হইল এইরূপ £ 

শ্রম ও মূলধনের নিয়োগ মোট উৎপাদন প্রান্তিক উৎপাদন 
১ মাত্র! ২৫ কুইণ্টাল ২৫ কুইণ্টাল 
২ মাত্রা ৪৫ কুইণ্টাল ২০ কুইণ্টাল 
৩ মাত্রা ৬০ কুইণ্টাল ১৫ কুইণ্টাল 

এখানে, শ্রম ও মূলধনের প্রথম মাত্রার (প্রান্তিক ) উৎপন্ন হইল ২৫ কুইণ্টাল 
ফসল, দ্বিতীয় মাত্রার উৎপন্ন হইল ২০ কুইণ্টাল ও তৃতীয় মাত্রার উৎপন্ন হইল ১৫ 
কুইণ্টাল। এখন শ্রম ও যুলধনের প্রতি মাত্রার দাম যর্দি ১৫ কুইণ্টাল ফসল হয় 
তাহা হইলে শ্রম ও মূলধনের তৃতীয় মাত্রার প্রয়োগ চাষের আত্যস্তিক প্রান্ত 
(17062155156 12021:81 ) হইবে । এই তৃতীয় মাত্রা নিয়োগের জন্য কোন উদ্ধত 

পাওয়] যাইতেছে না, কারণ এই মাত্রার ব্যয় ও উৎপন্ন ফসল সমান সমান। কিন্ত 
প্রথম মাত্রা নিয়োগের দরুন (২৫ কুইণ্টাল - ১৫ কুইশ্টালি- ) ১০ কুইণ্টাল এবং 
দ্বিতীয় মাত্রা নিয়োগের দরুন (২০ কুইণ্টাল_ ১৫ কুইপ্টাল- ) ৫ কুইণ্টাল ফসল 
শ্রম ও মূলধনের ব্যয় মিটাইবার পর উদ্ধত হিসাবে পাওয়া যাইতেছে । সুতরাং এই 
জমি হইতে মোট খাজনার পরিমাণ হইল ১৫ কুইণ্টাল ফসল। 

কার্ষক্ষেত্রে ব্যাপক এবং আত্যস্তিক উভয় প্রকার কৃষিকার্য চলিতে থাকে । ফসলের 
চাহিদা! বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে একদিকে যেমন উৎকৃষ্ট জমিতে অধিক মাজ্রায় শ্রম ও 
মূলধন নিয়োগ করা হয়, অপরদিকে আবার তেমনি নিরুষ্ট হইতে নিকৃ্টতর জমি চাষে 
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আনয়ন করা হয়। নিয়ের রেখাচিত্রের সাহায্ো ব্যাপক ও আত্যস্তিক চাষ একই 
রা 

[২০কুইন্টাল 

১৫ টাল 

১:৫৫ কুইণ্টাল ২০ কুইণ্টাল কুইপ্টা পু 

প্রথম শ্রেণীর জমি দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি চু: 

ব্েখাচিত্রটিতে উৎকর্ষ অন্ুসাবে জমিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। প্রথম 
শ্রেণীর জমিতে ১ম, ২য় ও ৩য় মাত্রা শ্রম ও মূলধন নিযোগের উৎপন্ন হইল যথাক্রমে 
২৫, ২০ ও ১৫ কুইণ্টাল ফসল , দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে ১ম ও ২য় মাত্র! শ্রম ও যূলধন 
নিয়োগের উৎপন্ন হইল যথাক্রমে ২০ ও ১৫ কুইণ্টাল ফসল , তৃতীয় শ্রেণীর জমিতে 
এক মাত্র! শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হইলে ১৫ কুইণ্টাল ফসল পাওয়া যায়। এখন 
প্রতি মাত্রা শ্রম ও মূলধনের দাম ১৫ কুইপ্টাল ফসল হইলে তৃতীয় শ্রেণীর জমি হইবে 
ব্যাপক চাষের প্রাস্ত। আত্যস্তিক চাষের দিক দিয়! দেখা হইলে প্রথম শ্রেণীর 
জমিতে ৩য় মাত্র শ্রম ও মূলধন নিয়োগ হুইল প্রান্ত সীমা এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে 

২য় মাত্র! হইল প্রাস্ত সীম! । প্রথম শ্রেণীর জমিতে খাজনার পরিমাণ হইল ১৫ কুইণ্টাল 
ফসল এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে উদ্বত্ব বা খাজন। হইল ৫ কুইণ্টাল ফসল। তৃতীয় 
শ্রেণীর জমিতে কোন খাজনার উত্তব হইবে না, কারণ শ্রম ও মূলধন বাবদ ব্যয় ও উৎপন্ন, 
ফসল পরস্পরের সহিত সমান বলিয়া! কোন উদ্বত্ত নাই। 

রিকার্ডোর খাজনাতত্বের সমালোচনা €0101515708 ০0£ 6০ 

[31081:0891) 10115601:৮ 0: 2212) : আধুনিক অর্থবিষ্ভাবিদগণ রিকার্ডোর 

খাজনাতত্বের সারাংশ স্বীকার করিয়া লইলেও ইহার বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছেন । 
প্রথমত, রিকার্ডোর মতে “জমির মৌলিক ও অবিনশ্বর শক্তি (01181791 10 

10065000001016 10৬61306006 3011) ব্যবহারের জন্য খাজন দেওয়া হয়। 

বলা হয়,জমির কোন্ শক্তি মৌলিক এবং কোন্ শক্তি মৌলিক নয় তাহা নির্ধারণ 
কর] কঠিন। আবার জমির ষে কিছু অবিনশ্বর শক্তি আছে একথাও ম্বীকার করিয়া 



৩০২ অর্থবিগ্ভার ভূমিকা 

অর্থনৈতিক্ক অগ্রগতি এব শাজনা ( 25010010010 

[10816952100 £২617€) £ রিকার্ডো-প্রবতিত খাজনাতত্বের আলোচনায় দেখা 
গিয়াছে যে, খাজনা উদ্বত্ত আয়। এই উদ্বত্ত নিয়লিখিত বিষয়গুলি দ্বারা প্রভাবান্বিত 
হইতে পারে। 

১। জনসংখ্যাবৃদ্ধি : জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে খাজনাবৃদ্ধির প্রবণতা দেখ! যায়। 
জনসংখ্যাবৃদ্ধির সংগে সংগে কৃষিজ দ্রব্যের চাহিদাও বৃদ্ধি পাইতে থাকে । এই বধিত চাহিদা 
মিটাইবার জন্য প্রত্যেক জমিতে আত্যন্তিকভাবে চাষ করিতে হয় এবং নিকৃষ্ট ত্তরের জমি 
কুষির অধীনে আনয়ন করিতে হয় । ইহার ফলে প্রান্তিক উৎপাঁদন-ব্যয় অধিক হয় বলিয়া 
খাজনাও বৃদ্ধি পায়। উপরন্তু, রাস্তাঘাট রেলপথ সহরাঞ্চল প্রভৃতি গড়িয়া উঠার ফলে 
কষিজমির যোগানের অপ্রাচুর্য বাড়িয়া যায়। ইহার দরুন খাজনা আরও বৃদ্ধি পায়। 

২। পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নয়ন : পরিবহণ-ব্যবস্থার প্রসারের ফলে বাজার 
হইতে দূরে অবস্থিত জমি ও বাজাবের নিকটে অবস্থিত জমির মধ্যে পার্থক্য ক্রমশ 
অপন্থত হইতে থাকে। ইহার ফলে স্থবিধাজনক স্থানে অবস্থিত জমিব পার্থক্জনিত 
খাজন] কমিয়। যায় এবং দূরে অবস্থিত জমির খাজন। বাডিয় যায়। 

৩। কৃষির উন্নয়ন : কৃষির উন্নতির ফলে জমিতে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। 
এখন যদি ধরিয়া লওয়। যায় যে, শস্তের চাহি বৃদ্ধি পায় নাই, তাহ! হইলে শশ্তের দাম 
হাস পাইবে। শস্যের দাম হ্বাস পাওয়ার পূর্বে যে-প্রাস্তিক জমি শাষ করা হইত তাহা! 
আর কৃষির অধীন থাকিবে না, অথবা একই জমিতে শ্রম ও মূলধনেব যে-প্রাস্তিক মাত্রা 
প্রয়োগ করা হইত তাহা! আর হইবে না। ফলে খাজনাঁর হার কমিয়। যাইবে । তবে 
যদ্দি উৎকৃষ্ট জমির ক্ষেত্রেই মাত্র উন্নতি সাধিত হয়, তাহা হইলে উৎকৃষ্ট পর্যায়ের জমি 
এবং নিকুষ্টপর্যায়ের জমির উৎপন্নের মধ্যে পার্থক্য বৃদ্ধি পাইবে এবং ইহার ফলে উৎরুষ্টতর 
জমির খাজন! বৃদ্ধি পাইবারই সম্ভাবনা থাকিবে । আবার যদি মাত্র নিকৃষ্ট পর্যায়ের 
জমির উন্নতি হইয়া থাকে তাহা হইলে বিভিন্ন স্তরের জমির মধ্যে উতকর্ষের পার্থক্য 
কমিয়া আসিবে । ফলে উতকৃষ্টতর জমির খাজন। কমিয়া যাইবে । 

উপসংহারে বল! যায়, দীর্ঘকালীন অবস্থায় খাজনার গতি কি হইবে সে-সম্পর্কে 
কোন সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী কর! কঠিন।৯ তবে এইটুকু বল যায় যে 

৮৯ কোন কোন দেশে মোট খাজনা অব্যাহত গতিতে বৃদ্ধি পাইবার 
সম্ভাবন! থাকে ? তথে প্রায় দেশেই নিদিষ্ট ধরনের খাজনার পরিমাণ 

বিশেষভাবে বধিত হইয়। থাকে। 
শাজন্না সম্পর্কে আগঞ্ুুনিক তভ্ভ (10060015০05 ০: 

[২276): অধ্যায়ের স্থরুতেই আধুনিক খাজনাতত্ব সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা 
হইয়াছে। খাজনা! হইল উদ্ধত-আয়। উৎপাদনের কোন উপাদান যোগান-দামের উপরে 
যে-অতিরিক্ত আয় লাভ করে তাহাই উদ্বত্ব-আয়। অতএব, উৎপাদনের উপাদানের 
কোন এককের যোগান-দাম (58015 [011০5 ) এবং উহার উপার্জনের (6210)1085) 

১০. 5০০5 6109 09100851002: 01 86898865 9706 19 1006 99৪5 ০0৫ 02603061070, 8৪ 0890 6০ 09 
88০0080৮৮ 91: 10607018 88010826500 : 4/6012868 019 27001507280 72487050098, ০1. 



খাজন। ৩০৩ 

মধ্যে ষে-পার্থক্য থাকে তাহাকেই আধুনিক অর্থবিষ্ঠাবিদগণ অর্থ নৈতিক খাজনা বলিয়া 
অভিহিত করেন।১ যোগান-দাম বলিতে বুঝায় সেই ন্যুনতম দাম যাহা না পাইলে 
কোন উপাদান বর্তমান নিয়োগে টিকিগ্া। থাকে না। ইহ] নির্ভর করে স্থযোগ-ব্যয় 
(000:09813165 ০০৪৮) বা স্থানাত্তর-আয়ের (0:8:0562 52171785) উপর। 

অন্তভাবে বল। যার যে স্থানাস্তর-আয়ই হইল যোগান-দাম। যেমন, কোন ব্যক্তি 
ছুতারমিন্ত্রী হিসাবে সপ্তাহে ৫* টাকা রোজগার করে , এখন এই কাজ ছাড়িগ্ন1 দিয়া 
নে কোন আপিসে “বেয়ারা"র কাজ গ্রহণ করিলে সপ্তাহে ৩* টাক পাইতে পারে। 
ছতারমিন্ত্রীর কাজের দিক হইতে লোকটির স্থানাস্তর-আয় হইল ৩০ টাকা , সুতরাং 
তাহার যোগান-দাম হইল ৩* টাক1| কিন্তু কার্যত সে উপার্জন করিতেছে ৫* টাকা। 
এই অবস্থায় যোগান-দাম বা স্থানাস্তর-আয়ের উপর অতিরিক্ত ২ টাকা সে আয় 
করিতেছে, ফলে এক্ষেত্রে অর্থ নৈতিক খাজনার পরিমাণ হইল এই অতিরিক্ত ২০ টাকা । 

এখন এইবূপ উদ্স্তের ( অর্থাৎ, থাজনার ) উদ্ভব তখনই হইতে পারে যখন কোন 
উপাদানের ঘোগানের স্থিতিস্থাপকৃতা অপূর্ণাংগ হয় (1993 01891) 721:650015 ০18568) 

এবং যখন এ উপাদান নির্দিষ্ট নিয়োগের বিশেষ উপযোগী 

অপুরীগেহিতি,.. (9০০০48০) হয়। কোন উপাদানের যোগান পূর্ণ স্থিতিস্থাপক 
খাজনার উত্তব হয়. (12:65০6]5 1250০) হইলে একই যোগান-দামে এ উপাদানের 

যত খুশী যোগান পাওয়া যায় । ফলে এ উপার্ধানের বাজার-দাম ও 

উহার যোগান-দামের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকিতে পারে ন! বলিয়! উপাদ্দানের কোন 

এককই যোগান-দামের অতিরিক্ত কিছু পায় না। স্থ্তরাং খাজনারও উদ্ভব হয় মা। 
অতএব, উৎপাদনের উপাদানের যোগানের পূর্ণাংগ স্থিতিস্থাপকতার অভাব এবং 
নিয়োগের বিনিদদিষ্টতার (909০180105 ) দরুনই খাজনার উদ্ভব হয়। 

প্রাচীন লেখকগণ মনে করিতেন যে, একমাত্র জমির যোগানই অস্থিতিস্থাপক 
এবং অর্বাবস্থাতেই জমির নিয়োগের বিনিদিষ্টতা দেখা যায়। আধুনিক লেখকগণের 
মতে, অন্যান্ত উপার্দানের নিয়োগও বিনিদিষ্ট এবং উহাদের যোগান অস্থিতিস্থাপক 
হইতে পারে। যেমন, বিশেষ প্রতিভাসম্পন্ন লোকের যোগান সীমাবদ্ধ-_অধিক দাম 
দিলেও ইহাদের যোগান বাড়ানে। যায় না। আবার স্বপ্নকালীন অবস্থা: নির্দিষ্ট 

ধরনের যন্ত্রপাতির যোগান বিশেষভাবে বৃদ্ধি কর! যায় না। 
যেকোন উাধানেরই অপরপক্ষে একই জমি আবার বিডির ব্যবহারে নিয়োগ করা! 
ও নিয়োগ বিনির্দিষ্ট: সম্ভব । যেমন, অনেক জমি ধানচাষ কিংব। পাটচাষ অথবা 
সা গমচাষে নিয়োগ করা যাইতে পারে। এই অবস্থায় ধানচাষের 

7 দিক হইতে জমির যোগান সম্পূর্ণভাবে অস্থিতিস্থাপক 
(০0220190515 £96195010) এবং জমির কোন যোগান-দাম (98015 011০6 ) 

নাই-_এরপ বল! ঠিক নয়। ধানচাষে জমি ধরিয়া রাখিতে হইলে এ জমি পাটচাষে 

১, ৭0902002030 2508 18. 009 012579709 19961600 6199 5060] 88:387088 ০0: 0016 ০৫ 
৪ 28060: 01 0:00006100, 87018 ৪000] 102109৮ 29080 : 27509 27608 



৩০৪ অর্থবিদ্ার ভূমিকা 
কিংবা! গমচাষে যাহা পাইত তাহা দিতেই হুইবে $ নতুবা! জমি পাটচাষ কিংবা গমচাষে 
চলিয়। যাইবে। অন্যভাবে বলিতে গেলে, বিকল্প নিয়োগে যাহা পাওয়া যাইতে পারে 
তাহাই-__অর্থাৎ হস্তাস্তর-আয়ই হইল সংশ্লিষ্ট উপাদানের যোগান-দাম । কোন উপাদান 
এই যোগান-দাীমের উপরে কিছু আয় করিতে পারিলে তাহাই হইবে উহার খাজন]। 

জমির খাজনা ও অন্যান্য খাজন। : অতএব এই সিদ্ধান্তে আস। গেল যে, 
খাজন! শুধু জমির ক্ষেত্রেই দেখ! দেয় না, অন্যান্য উপাদানের ক্ষেত্রেও খাজনার উত্তব 
হইতে পারে যদ্দি উহাদের যোগান অস্থিতিস্থাপক এবং উহার! বিনিদিষ্ট নিয়োগো- 
জমির থাজনাএক  পধযোগী হয়। সামগ্রিকভাবে দেখিলে মোট জমির যোগানকে 
বৃহৎ গোষ্ঠীর অন্তভূ্তভ সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক (০0130150615 £06195010) বলিয়া 

অন্যতম শ্রেণী অভিহিত করিতে হয়। সমাজের দিক হইতে সামগ্রিকভাবে বিচার 
করা হইলে জমিকে ব্যবহার না করার অর্থ উহাকে ফেলিয়। রাখা ; উহার ষোগান- 
দাম শৃন্ক। জমির আয়ের ত্রাসবৃদ্ধির ফলে জমির যোগানের কোন তারতম্য হয় না। 
স্থতরাং সমগ্র সমাজের দিক দিয়া জমির আয়ের সবটাই হইল উদ্বংত্ত বা খাজন]। 
কিন্তু শুধু জমির ক্ষেত্রেই খাজনার উদ্ভব হয় না, শ্রম মূলধন ও সংগঠনের আয়ের মধ্যেও 
খাজন। থাকিতে পারে। এই ব্যাপারে জমি এবং অন্যান্ত উপাদ্ধানের মধ্যে পার্থক্য 
হইল তারতম্যের পার্থক্য, জাতের পার্থক্য নয়। শুধু বল! যায়, জমির খাজনা এক 
বৃহৎ গোষ্ঠীর অন্তভূক্ত অন্যতম শ্রেণী ।১ 

সাধারণত উৎপাদনের উপাদানের যোগান সম্পূর্ণভাবে অস্থিতিস্থাপক এবং উহা 
সম্পূর্ণভাবে বিশেষ নিয়োগের উপযোগী হয় না। বরং দেখা যায় ষে অনেক সময়ই 
এক ক্ষেত্রের তুলনায় অন্য ক্ষেত্রে উহার উৎপাদনদক্ষতা অধিক হয়। স্বতরাং 
উহাকে আংশিকভাবে বিনিদিষ্ট নিয়োগোপযোগী অথবা বিশেষীরৃত (798719115 
95০01811550 ) বল যাইতে পারে । কোন উপাদান কতট। পরিমাণ বিশেষ ব্যবহারের 
ও উপযোগী বা বিশেষীকৃত তাহা আমর হস্তাস্তর-আয়ের ( 02056 

১ 281771755 ) সাহায্যে নির্ধারণ করিতে পারি। ধরা যাউক, 

ব্যবহারে উপযোগী কোন কাপড়ের কলের শ্রমিক সপ্তাহে ২৫ টাকা করিয়া রোজগার 
করে এবং পাটের কলে চাকরি লইলেও সে ২৫ টাকা পাইতে 

পারে। এখানে কাপড়ের কলের শ্রমিকটির স্থানাস্তর-আয় হইল সেই মজুরি যাহা সে 
পাটকলে পাইতে পারে- অর্থাৎ ২৫ টাকা । বর্তমান নিয়োগেও 

উই দিশেবীরুতকার্ধে এ পরিমাগ টাকাই সে উপায় করিতেছে। হ্থতরাং শ্রমিকটি 
ক্ষেত্রের মধ্য সামান্য মাত্রায়ও বিশেষীকৃত বা বিনির্দিষ্ট নিয়োগোপযোগী নয় 
উপার্জনের পার্থক্-. এবং তাহার আয়ের মধ্যে স্থানাস্তর-আয় ব্যতীত উদ্বৃত্ত কিছু 
টুুই খাজনা নাই। অর্থাৎ, তাহার আয়ের মধ্যে খাজন। বলিয়। কিছু নাই। 
এখন আবার ধর। যাউক যে, কোন অভিনেত। সিনেমায় অভিনয় করিয়া গড়ে মাসে 
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খাজন। ৩০৫ 

১০০০ টাঁকা উপার্জন করে এবং অভিনয় ছাড়িয়া দিলে সে আপিসে কেরানী হিসাবে 
. মাসিক ২০* টাকা উপার্জন করিতে পারে । এখানে এ ব্যক্তি কেরানীর কার্ষের তুলনায় 
সিনেমাশিল্পের পক্ষে অধিকতর উপযোগী এবং সে সিনেমাশিল্পে তাহার স্থানাস্তর-আয় 
অপেক্ষা অধিক উপার্জন করিতেছে । তাহার স্থানাস্তর-আয় হইল ২০০ টাকা, কিন্ত 
সে পাইতেছে ১০** টাকা । স্থতরাং তাহার আয়ের মধ্যে উদ্ব-ত্ব_অর্থাৎ খাজনার 
পরিমাণ হইল ( ১০০০ টাকা1- ২০০ টাক1-_ ) ৮০ টাকা । জমির ক্ষেত্রেও আমরা 
দেখিয়াছি যে অনেক জমিই বিভিন্ন ব্যবহারে নিয়োগ কর] যায়। এবপ অবস্থায় 
কোন কোন জমি উহার স্থানাস্তর-আয়ের উপরে যতট। উদ্বত্ত ভোগ করে ততটাই 
হইল এ জমির প্ররুত খাজনা । অবশ্ট কোন জমি যদ্দি এক বিশেষ ব্যবহার ছাড়া 
অন্ত কোন ব্যবহারে না লাগানে। যায় তাহা হইলে উহার আয়ের সম্পূর্ণটাই হইল 
খাজন|। 

অসস্পুর্ণাহুগ খাজনা (00991-0২610) : আমরা দেখিয়াছি যে জমি ছাড়া 
অন্যান্য উপাদানের ক্ষেত্রেও খাজনার উত্তব হইতে পারে, কারণ অন্যান্ত উপাদানের 
যোগানও সীমাবদ্ধ বা! অস্থিতিস্থাপক (177615501০) হইতে পারে। কিন্ত অনেক 
সময়ই অন্যান্য উপাদানের যোগানের অস্থিতিস্থাপকতা৷ সাময়িক- অর্থাৎ স্বপ্নকালীন 
অবস্থাতেই উহাদের যোগানের ত্রাসবৃদ্ধি কর! যায় না? কিন্তু দীর্ঘকালীন অবস্থায় 
উহাদের যোগান স্থিতিস্থাপক (1490০ )-_অর্থাৎ উহাদের যোগানের হ্বাসবৃদ্ধি করা 
যায়। সমগ্র জমির যোগান কিন্ত ম্বল্পকালীন এবং দীর্ঘকালীন উভয় অবস্থাতেই 

সীমাবদ্ধ। সাময়িকভাবে সীমাবদ্ধ উপাদনের উপকরণ হইল 
্বপ্লকালীন অবস্থায় “মানুষের ছারা নিথিত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম” (23901717525 210 

পল 819011917065 17806 75 10181) )|। জমির মত স্বপ্ন ও দীর্ঘ 

মেয়াদে সীমাবদ্ধ না হইলেও স্বল্পনকালীন অবস্থায় ইহার্দের যোগান 
স্থির থাকে এবং চাহিদার পরিবর্তনের সংগে সংগতি রাখিয়া চলিতে পারে না। এই 
প্রকার স্বপ্লকালীন অবস্থায় সীমাবদ্ধ যন্ত্রপাতির আয়কে বুঝাইবার জন্য অধ্যাপক মার্শাল 
'অপূর্ণাংগ খাজনা” (90851-750%) কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন।১ হ্বপ্পকালীন 
অবস্থায় যোগানের অস্থিতিস্থাপকত থাকে বলিয়া অপূর্ণাংগ খাজনা! জমির খাজনার 
অন্থরূপ; কিন্তু ষখন দীর্ঘকালীন অবস্থায় যোগান পরিবতিত হইয়া চাহিদার সহিত 
সমতালে চলে তখন যন্ত্রপাতির আয় স্বাভাবিক হইয়। দাড়ায়, খাজন। থাকে না । 
বিষয়টির আরও একটু বিশদ আলোচনা! করা যাইতে পারে। দাম-নির্ধারণের 
আলোচন! প্রসংগে বল! হইয়াছে, স্বপ্লকালীন অবস্থায় কোন প্রতিষ্ঠানের মুনাফ। 
দ্বাভাবিক মুনাফার অতিরিক্ত হইতে পারে আবার বিক্রয়লন্ধ আয় উৎপাদদন-ব্যয়ের 
কমও হইতে পারে। চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে স্বশ্নকলীন অবস্থায় স্থায়ী যন্ত্রপাতি -সাজ- 
আরো স্থতরাং অতিরিক্ত মুনাফ৷ হইতে পারে । আবার চাহিদা 
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৩০৬ অর্থবগ্ভার ভূমিকা 

কমিয়া গেলে স্থায়ী যন্ত্রপাতির যোগান কমে না; স্থুতরাঁং আয় উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা 

কমও হইতে পারে । যতক্ষণ পর্যস্ত কোন উৎপাদকের বিক্রয়লন্ধ আয় পরিবর্তনশীল ব্যয় 
বা প্রাথমিক ব্যয় মিটাইয়! উদ্ধত্ত থাকে ততক্ষণ পর্যস্ত মে উৎপাদন 

7 এ চালাইয়া যায়, কারণ উৎপাদন বন্ধ করিয়৷ দিলেও তাহাকে স্থির 

শ্ ব্যয় বহন করিতে হইবে। ঘবে বিক্রয়লব্ধ আয় পরিবর্তনশীল 

ব্যয়েরও ঘি কম হয় তাহ! হইলে সে উৎপাদন বন্ধ করিয়। দিবে | 

ইহা হইতে বলা! যাতর, স্বশ্লকালীন অবস্থায় যন্ত্রপাতি ইত্যাদি স্থায়ী মূলধনের আয় 

শূন্যে পরিণত হইলে উহাদের যোগান বন্ধ হয় না। অর্থাৎ, উহাদের যোগান-দাম 
শৃন্য। অতএব বলা যায়, স্বপ্নকালীন অবস্থায় বিক্রয়লন্ধ আয় হইতে প্রাথমিক ব্যয় 

বা পরিবর্তনশীল ব্যয় মিটাইয়া যে-উদ্ধত্ত থাকে তাহাই হইল 
ফলে পরিবর্তনশীল যন্ত্রপাতির অপূর্ণাংগ খাজন| | দীর্ঘকালীন অবস্থায় যন্ত্রপাতির আয় 
বায় সিটাইরা যেমায় উহার স্বাভাবিক আয়ের সমান হয়। কারণ, স্বাভাবিক আয়ের 

অধিক আয় হইলে যন্ত্রপাতির যোগান বাড়িয়। গিয়া আয় স্বাভাবিক 

হইয়] দড়াইবে । আবার যদি যন্ত্রপাতির আধ স্বাভাবিক আয়ের কম হয় তাহা হইলে 
যন্ত্রপাতির যোগান কমিয়। গিয়। আর স্বাভাবিক হইবে । 

যন্ত্রপাতি ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রেও অপূর্ণাংগ খাজনাতত্বের প্রয়োগ করা যায়। 
হঠাৎ যর্দি কোন কারণে কোন সহরে বাড়ীঘরের চাহিদ। বাড়িয়। যায় তাহা হইলে 

সাময়িকভাবে বাড়ীঘরের ভাড1 বহুগুণ বাড়িয়] যাইবে । দীর্ঘকালে 
98 অবশ্য চাহিদ! পূরণের জন্য নৃতন বাড়ীঘর নিমিত হইবে ) ফলে 
5 বাডীভাড়া স্বাভাবিক পর্যায়ে নামিয়া আসিবে । স্বল্পকালীন 
অবস্থায় ঘরবাড়ী হইতে যে-অতিরিক্ত আয় হইতে পারে তাহাকে অপূর্ণাংগ খাঙ্গনা 
বলিয়া অভিহিত কর! যায়।২ স্থুদক্ষ কর্মীর বেলায়ও অনুরূপ যুক্তি প্রদর্শন করা৷ ঘাইতে 
পারে। যেমন, হঠাৎ যদি ইঞ্চিনিয়ারের চাহিদ] বাড়িয়। যায় তাহা হইলে তাহাদের 
আয় বাড়িয়া যাইতে পারে। যে-পর্যস্ত না নৃতন ইঞ্চিনিয়ার বাহির হইয়া আসিতেছে 
সে-পর্যস্ত তাহার্দের যোগান বাড়িবে না, ফলে এই অতিরিক্ত আরও অস্তহিত হইবে না। 
এই অতিরিক্ত আয় অপূর্ণাংগ খাজনা ছাড়া আর কিছুই নয়। 

এাভন্না এবহ দৌঙ্ম ( [২0০ 80 121102 ) : খাঙ্গনা! উৎ্পাদন-ব্যয় ও 

নান উৎপন্নের দামের অংগীত্ভুত কি না ?-_এই প্রশ্নের উত্তর নির্ভর 
অংগীভূত কি না করে আমাদের দৃষ্টিভংগির উপর ।৩ সমগ্র সমাজ, নির্দিষ্ট শিল্প এবং 

প্রতিষ্ঠানবিশেষ ব। উৎপাদ্কবিশেষের দিক হইতে প্রশ্নটিকে বিচার 
কর] যাইতে পারে। 

৯. ১৮৭৯ পৃষ্ঠা দেখ। 
২, 01209 2৩৮০) 6০ ৬0 208০৪ 25 690000%1]7 0০90. ৪01001 33 9010)6617298 0981190 & 
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খাজন। ৩০৭ 

রিকার্ডোর তত্ব অন্ুসারে খাজন] উৎপাদন-ব্যয়ের অস্ততূক্ত হয় না। সুতরাং উহ! 
দামের অংগীভৃত হয় না এবং হইতে পারে না।৯ খাজন৷ দাম দ্বারা নির্ধারিত হয়, 

দাম খাজন] দ্বারা নির্ধারিত হয় না। এই মন্তব্যের পশ্চাতে 
রিকার্ডোর মতে নহে রিকার্ডোর যুক্তি হইল যে, ফসলের বাজার-দাম প্রান্তিক উৎপাদন- 
ব্যয়ের-_অর্থাৎ প্রান্তিক জমির বা প্রান্তিক মাত্রার উৎপাদন-ব্যয়ের সমান । কিন্তু 
প্রান্তিক জমিতে বা৷ প্রান্তিক মাত্রায় কোন উদ্ধত্ত ৷ খাজন! নাই, প্রাস্তোধ্ব জমি বা 
মাত্রাতেই উ্ধত্ত বা খাজনা থাকে । স্থতরাং খাজন! দামকে প্রভাবাধ্িত করে ন]। 

অপরদিকে ফসলের চাহিদর1 বাড়িয়া! গেলে ফসলের দাম বুদ্ধি পাইবে । যে নিকুষ্টতর 
জমি পূর্বে প্রান্তনিয় (56-728:81781) ছিল এবং যাহার উৎপাদন-ব্যয় অধিক বলিয়া 
চাষ হইত ন! তাহ! চাষে আসিবে এবং এই অধিক উতপাদন-ব্যয়সম্পন্ন জমি প্রাস্তিক 

জমি হইয়| দীড়াইবে। পূর্বের প্রাস্তিক জমি এখন প্রান্তোধ্ব জমিতে পরিণত হইবে 
এবং উহাতে খাজনার উদ্ভব হইবে; অপরাপর উত্কৃষ্টতর জমির খাজনার পরিমাণ 
বাড়িয়া যাইবে। অতএব দেখা যাইতেছে, ফসলের চাহিদা ও দাম দ্বার খাজনার 
পরিমাণ নির্ধারিত হয়। খাজনা অধিক বলিয়া ফমলের দাম অধিক হয় না, দাম অধিক 
বলিয়৷ খাজনার পরিমাণ অধিক হয়।২ 

সামগ্রিকভাবে সমাজের দিক হইতে জমির কথা চিন্তা করিলে এবং জমি একটিমাত্র 
ফমল উৎপাদনের উপযোগী ধরিয়া লইলে রিকার্ডোর যুক্তিই ঠিক। 
সমগ্র সমাজের দিক হইতে জমির কোন স্থানান্তর-ব্যয় বা যোগান- 
দাম নাই। স্তরাং জমির আয়ের সম্পূর্ণ টাই উদ্বৃত্ত বা খাজন। 

এবং উহা! ফসলের দামকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে না। 
বিষয়টিকে কোন বিশেষ শিল্পের দিক হইতে বিচার করা হইলে অবস্থা! কিস্তু অন্য 

রকম দ্রাড়াইবে। ধরা যাঁউক, জমি বিভিন্ন ব্যবহারে নিয়োগ করা যায় । যেমন, 
যে-জমিতে ধানচাষ করা যায় সে-জমিতে পাটচাষও কর] সম্ভব । এই অবস্থায় জমির 
যোগান-দাম নাই বলা ঠিক হইবে না। কোন এক শিল্পে বা ব্যবহারে জমি নিয়োগ 

করিতে হইলে অন্য শিল্পে ব৷ ব্যবহারে জমি যে-সর্বাধিক আয় 
নিরদপেষ কোন নর করিতে পারে তাহা জমিকে দিতে হইবে, নতুবা জমি বিকয় 

নিয়োগ গ্রহণ করিবে। যেমন, ধানচাষের জমি পাটচাষে যাহা 
পাইতে পারে তাহ! অস্তত দিতে হইবে। ধানচাষের দিক হইতে ইহাই হইল 
স্বানাস্তর-ব্যয় ( 0:2175621 ০5950) ব। হযোগ-ব্যয় (01901680105 ০05 )। এই 

স্ঘোগ-ব্যয় দামের অংগীভৃত- অর্থাৎ ধানের দাম হইতে অন্যান্য ব্যয় ছাড়া স্থযোগ- 
ব্যয়ও মিটাইতে হইবে। তাহা না হইলে জমি ধানচাষ হইতে পাটচাষে সরিয়। 
যাইবে। এখন একই শিল্পের অস্ততূক্ত বিভিন্ন জমির স্থানাস্তর-ব্যয় বা স্যোগ-ব্যয়ে 
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৩)০ ০৮ অর্থবিষ্ঠার ভূমিকা 

তারতম্য থাকিতে পারে। থাকিলে ফসলের দাম শিল্পের অন্তভূক্ত সর্বাধিক স্থযোগ- 

ব্যয়সম্পন্ন জমির উৎপাদ্দন-ব্যর়ের সমান হইবে। উন কম স্থযোগ-ব্যয়সম্পন্ন 
জমির উৎপাদন-ব্যয় স্বাভাবিকভাবেই কম) সুতরাং ফসলের 

শি খান দাম হইতে ব্যয় মিটাইয়াও উৎভ থাকে। ইহাকে শিল্পন্তরগত 
অর্থ নৈতিক খাজনা (০5০0150101010176 ড/101)17 006 1710109চা ) 

বলিয়! অভিহিত করা হয়। এই খাজন] দামকে প্রভাবান্বিত করে না, বরং উৎপন্ের 

দাম বাঁড়িয়। গেলে এরূপ খাজনার পরিমাণ বাড়িয়। যায়| কিন্ত মনে রাখা প্রয়োজন ষে 
স্থযোগ-ব্যয় দামের অংগীভূত। ব্যক্তিগত দিক হইতে বা প্রতিষ্ঠানবিশেষের দৃষ্টিকোণ 

হইতে জমির দাম বা আয় ফসলের উৎপাদন-ব্যয়ের অস্ততুক্ত । বাজারে জমির যে দাম 
বা ভাড়া পাওয়। যায় তাহা কোন ব্যক্তি ন| দিলে জমি অন্যের 

বিগত দ্িকোগর হাতে চলিয়া যাইবে। স্থতরাং ফসলের দাম হইতে তাহাকে উহ 
অংগীভূত উঠাইতে হইবে। কৃষক নিজে যদি জমির মালিক হয় তাহা 

হইলে তাহাকে জমির বাজার-দামকে ফসলের উৎপাদন-ব্যয়ের 
অন্ততুক্ত করিতে হইবে। ফসলের দাম হইতে উহা! উঠাইতে ন৷ পারিলে তাহার পক্ষে 
অন্যের নিকট জমি ভাড়। দিয়! দেওয়াই লাভজনক হইবে । 

এই আলোচনা হইতে দেখা গেল যে সামগ্রিকভাবে সমাজের দৃষ্টিকোণ হইতে 
দেখিলে জমির খাজন| দামের অংগীভূত হয় না, কারণ জমির কোন যোগান-দাম 

নাই। কিন্ত শিল্পবিশেষ ব৷ ব্যবহারবিশেষের দিক হইতে বিচার 
করা হইলে জমির স্থানাস্তর-ব্যয় বা দাম ( 0:2109667 011০6 ) 

উৎপাদদন-ব্যয়কে বধিত করিয়া উৎপন্ন ফসলের দামেরও অংগীত্ৃত হয়। অতএব, উহাকে 
খাজনা” আখ্য। দিলে উহা! দ্ামেরই অন্তভূক্তি। তাই অনেক সময় বল! হয় যে কৃষির 
প্রান্তসীমায় অবস্থিত জমি কোন খাজন] দেয় না, কিন্ত স্থানাস্তরের প্রান্তসীমায় অবস্থিত 
জমিকে খাজন] দিতে হয় এবং উহ উৎপন্নের দামের অংগীভূত হয়।১ তবে 'খাজনা” 
বলিতে স্থানাস্তর-ব্যয়ের উপরের উদ্বংত্তকে যদি বুঝানে। হয় তাহা হইলে খাজন। দামের 
অংগীতভৃত হয় না। 

াজনাতিজ্জেল আলঙমাজিন্ক তাশুপর্ধ (99০18] 1177191107:610) 
০৫ 6১০ 71605 ০£ [২০16 ) : প্রকৃত খাজন! হইল উদ্বংত্ত আয় এবং অহুপাজিত 

দা আয়। এই আয়ের দ্বার উৎপাদন প্রভাবান্বিত হয় না। যেমন, 

রাষ্ট্রের প্রাপ্য ব্যাহত হয় না__-উৎপার্দন অব্যাহতভাবেই চলিতে থাকে । সতরাং 
বল! হয় যে ব্যক্তিবিশেষকে খাজনা দেওয়ার কোনরকম অর্থনৈতিক 

প্রয়োজনীয়তা নাই।২ জমির খাজন৷ বৃদ্ধি পাইলে উহা রাষ্ট্রের হস্তেই যাওয়া 
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সিদ্ধান্তের সংক্ষিপ্তসার 



খাজনা ৩০৯ 

সমীচীন। এমন কি এরূপ অভিমতও প্রকাশ কর! হয় ষে জমির খাজনাই করধার্যের 
উপযুক্ত ক্ষেত্র। এই প্রকার কর স্থাপন করা হইলে খাজনাভোগকারীকে কোন 
ত্যাগম্বীকার করিতে হয় না, অথব1 করস্থাপনের ফলে উৎপাদনও ব্যাহত হয় ন]। 

এখানে মনে রাখিতে হইবে, মাত্র জমির বেলাতেই উদ্বত্ত আয় 
৮৪0 দেখ! দেয় না, অন্যান্য আয়ের মধ্যেও খাজনার অনুরূপ উদ্বত্ত 
ক্ষেত্রে থাকে থাকে। অন্যান্য উদ্ধত আয়কে কর হইতে অব্যাহতি দিয়া জমির 

আয়ের উপর কর স্থাপন করা হইলে বিভে্যূলক আচরণ করা 
হইবে। এই অভিমত সব্বেও দেখা যায় যে বর্তমান দিনের সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্র অধিক 
অর্থের প্রয়োজনে খাজন। ও অগন্তরূপ আয়ের উপরই করধার্ষের দিকে বেশী ঝুঁকিয়াছে। 

সহক্ষিগ্রহনান্ 
অর্থবিগ্ায় খাজনা! বলিতে অর্থ নৈতিক খাজনা! বুঝায় । উৎপাদনের উপাদানের যোগান-দবামের অতিরিষ্ত 

আয়কেই অর্থ নৈতিক খাজনা বলা হয। 
খাজনা সম্বন্ধে প্রথম তত্ব ব্যাখ্যা! করেন ডেভিড রিকার্চো। তাভাব মতে, জমির মৌলিক ও অবিনশ্বর 

উৎপার্দিকাশক্তির ব্যবহারের জন্য যে-দাম দেওয়া হয় তাহাই জমির খাজনা । এই তত্ব বিশেষভাবে 
সমালোচিত হইলেও ইহা! আধুনিক থাজনাতত্বের মূলভিত্তি। 

থাজনা সম্বন্ধে আধুনিক তত্ব হইল, যে-কোন উপাদানের 'যোগানই পূর্ণাংগ অপেক্ষা কম স্থিতিস্থাপক 
হইলে খাজনার উত্তৰ ঘটিবে। যেহেতু জমি বিভিন্ন ব্যবহাবের উপযোগী সেই হেতু উহার যোগান-দাম 

রহিয়াছে । এই যোগান-দামের অতিরিক্ত কিছু আয় করিতে পারিলেই তাহা! খাজনা! বলিয়া গণ্য হইবে। 

হুতরাং জমির থাজনা এক বৃহত্তর খাজনাগোষ্ঠীর অন্তহুর্ত। 
যন্ত্রপাতির যোগানের অস্থায়ী অস্থিতিস্থাপকতাব দরুন কোন অতিরিক্ত আয় হইলে তাহা অপূর্ণাংগ 

খাজন! বলিয়া! গণ্য । 
সমাজের দিক হইতে খাজনা দামের অস্তভূক্ত হয় না, কিন্তু বাক্তিবিশেষেব দিক হইতে হয়। খাজনা 

অনুপাঞজিত আয় বলিয়৷ উহার সমগ্রটাই রাষ্ট্রের গ্রাপ্য-_এইরূপ অভিমত প্রকাশ করা হয়। 

1,10927)6 70076 10201517120. 01619 081) 00 8 19206 61620) 10 006 20200700156101) 
৩1 80 2060 

[ খাজনার সংজ্ঞা নির্দেশে কর। কিভাবে প্রতোক উপাদানের উপার্জনের মধো খাজনাজাতীয় অংশ 
থাকিতে পারে তাহা! ব্যাখ্যা কর।] (২৯৩-৯৫, ৩০২-০৫ পৃষ্ঠা ) 

70059 01256 10 609 0889 01 % 1060: 1086 9100] 9 09:90 2709188610 ৪6 &11 
0:10999 6170 আ1)019 01 1677)0179261010 01 6109 19060 15 100010020010 09116 

[ প্রমাণ করিয়া দেখাও যে উৎপাদনের যে-কোন উপাদানের যোগান সকল দামেই পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক 
হইলে উপাদানটির সম্পূর্ণ আয়ই “অর্থ নৈতিক খাজনা' বলিয়া গণ্য হইবে । ] (৩*২-০৫ পৃষ্ঠা ) 

৪, 10150088 60০ 18109101512 01290 ০ 7019৮, নল 0998 16 0119: (20, 609 200062) 
68507 ০1 2৩0৮? 

[ রিকার্ডোর খাজনাতত্ত্বের পর্যালোচনা কর । আধুনিক খাজনাতত্বের সহিত ইহার পার্থকা কোথায় ?] 
(২৯৫-৯৯, ৩০২-০৫ পৃষ্ঠা ) 

&, [155701719 65 90009606 ০1 9001001010 £9776, 40010000600 00. 626 81509106206 0086 
606 ৮606 01 1800. 8৪ 609 19901776 8090198 0£ & 7972৩ £91008৮ | 

[ অর্থনৈতিক খাজনার ধারণ! বিশ্লেষণ কর। "জমির খাজনা এক বৃহৎ গোরীভুক্ক মাত্র ।” উদ্ভিটির 
উপর মন্তব্য প্রকাশ*কর। ] (২৯৩-৯৫ এবং ৩০২-০৫ পৃষ্ঠা ) 



৩১০ অর্থবি্ভার ভূমিকা! 

ঠ. “5ড1568092 2906 তি ০0:118:1006 & 00166-0908000170178 00৪৮ 09097008 8903) 0:6 চ16%/- 

0017761৫007 ছ1101) দ৩ 1০০1৮ [050915170 60055 80509200006, 

[ "থাজনা উৎপাদন-বায়ের অস্তভুক্ত হইয়া! দাম-নির্ধারণে অংশগ্রহণ করিবে কি-না-করিবে তাহ নির্ভর 

করে আমাদের দৃষ্টিকোণের উপর |” উক্তিটি ব্যাথ্যা কর । ] ( ২৯৩-৯৫, ৩০২-০৫ পৃষ্টা ) 

6. 9:36 15 £915915119 190%000. 5৪ & 0096. ৫6 107 050 10105001900 101)6075 19706 1৪ 

82016811700 8৭ 5 01101017081 ৮, ওম ০০1৫ /০0 £900720819 (17699 চ০ 2918 ? 

[ খাজনাকে সাধারণত ব্যয বলিয়াই গণ্য করা হয়। রিকার্ডোর তথ্ে থাজনাকে কিন্তু পাথক্যজানত 

আয় বলিয়া বর্ণন। কর। হইয়াছে । এই দুইটি অভিমতেব সামগ্রন্ঠবিধান কিভাবে করিবে? ] (৩০৬-০৮ পৃষ্ঠা) 
1. (৪) 1015801700182) 1)055010 7801)0 800 20%৭+-798)6, (১) 1060 5 81706 2:০০ 020 

017991-7078 6, 

[ (ক) থাজন। ও অপূর্ণাংগ খাজনাব মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর এবং (থ) অপূর্ণাংগ খাজনার (প্রায় 
থাজন! ) উপর ণকটি টাকা রচন| কব । ] (২৯৩-৯৫, ৩০৫-০৬ পৃষ্ঠা!) 

৬. 
২৫ (বাবাও) 
ধণের দামকেই স্থুদ বলা হয়। এই খণ ব্যবসায়ী সাধারণ লোক ব। সরকার কর্তৃক 

গৃহীত হইতে পারে এব" যেই গ্রহণ করে তাহাকেই সুদ দিতে হয়। ব্যবসায়ী কর্তৃক 
উৎপাদনকার্ষে ব্যবহৃত হইলে উহাকে মূলধন-__খপ-মুলধন (1021,- 

সদ কাহাকে বলে ০8681) বলা হয় এবং উহার জন্য যে-অর্থ দেওয়। হয় তাহাকে 
মূলধনের প্রাপ্য বা পারিশ্রমিক বলিয়। গণ্য কর] হয়। 

অতীতে হ্ুর্দের তত্ব লইয়! অর্থবিদ্যাবিদগণের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ ও বনু 
তর্কবিতর্ক হইয়াছে । আজও অবশ্ত -এই তর্কবিতর্কের অবসান হয় নাই।১ ফলে 
স্ব সম্বন্ধে বিডিন্ন ধরনের তত্বের উদ্তব হইয়াছে । মোটামুটিভাবে তত্বসমূহের শ্রেণী- 

| বিভাগ এইভাবে করা যাইতে পারে : (ক) হুদ দেওয়! হয় 
ছই প্রকারের হুদ কেন, সে-সন্বন্ধে বিভিন্ন তত্ব এবং (খ) স্থদের হার-নির্ধারণ 
সম্বন্ধে বিভিন্ন তত্ব। এই সকল তত্ব সম্ধদ্ধে আলোচন করিবার পূর্বে সুদের হারে কেন 
বিভিন্নতা দেখা যায় সে-সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন । 

ছেল হাল্লে লিভিক্সতা (10156627565 11 016 1২8669 ০0: 
[17651:556) : সংক্ষেপে বলিতে গেলে, খণের বাঁজার সমজাতীয় হয় না বলিয়াই স্থদের 
চিনা হার একাধিক হইয়া থাকে । প্রথমত, ঝুঁকির (119 ) বিভিন্নতার 

দরুন মদের হারে তারতম্য দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে হ্রদ এবং 

আসল আদায় সম্পর্কে যথেষ্ট অনিশ্চয়তা থাকে, আবার অনেক ক্ষেত্রে এরূপ টাকাকড়ি 
১, রাত 600808 12) 90010020105, 33) 190, 17956 20091500 &৪ 58:160. 0:586009706 8৪ 1088 

809 8১6০- ০৫17069799৮” 78:010. 24. 90210918 
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ফেরত না পাওয়ার আশংকা বিশেষ থাকে ন1। স্বাভাবিকভাবেই ঝুঁকির পরিমাণ 
পু যত বেশী হইবে স্থদের হারও তত অধিক হইবে। ঝুঁকির দরুন 

১। কুকির বিভিন্রত৷ দেয় অতিরিক্ত সুদে ঝুঁকির দাম হিসাবে ধরা যায়। 
অনেক ক্ষেত্রে খণগ্রহীতা কর্তৃক প্রদত্ত জামিনের (52০01:165 ) প্রকৃতির উপরও 

সদর হার নির্ভর করে। জামিন ত নির্ভরযোগ্য ও পরিমাণে অধিক 
২। জামিনের প্রকৃতি হয় ঝুঁকির পরিমাণ তত কম হয় বলিয়া স্থদের হারও কম হয়। 

ধণের মেয়াদের (10192681165 ০0৫ 010০ 1080) তারতম্যের জন্য স্থর্দের হারে 

বিভিন্নতা দেখা দেয়। সাধারণত খণ-পরিশোধের মেয়াদ ষত দীর্ঘ হইবে সুদের হারও 
তত অধিক হইবে। ইহার প্রধান কারণ, দীর্ঘমেয়াদী খণ অধিক 

৩। ধরণের মোদ. সময় আবদ্ধ থাকে বলিয়া খণদাতাকে তাহার নগনদ-পছন্দকে 
(11001165 70:5£5161)০৩ ) অধিক সময় দমিত রাখিতে হয়। স্বাভাবিকভাবেই সে 

বেশী স্থুদদ দাবি করে। 

হ্থদের হারে তারতম্যের আর একটি কারণ হইল খণপত্রের বিক্রয়যোগ্যতা৷ 
৪1 খপপত্রের বিক্রয় (109110609011165 )। যে-সকল খণপত্রের স্থনাম থাকে সেই 

যোগ্যত৷ সকল খণপত্র শেয়ার বাজারে (5০০1. 6%০138178০ ) সহজেই 

বিক্রয় করা সম্ভব বলিয়। স্থদের হার অপেক্ষাকৃত কম। 
বাজারের অপূর্ণাংগতার (00811590 177022:650000 ) দরুনও সুদের হারে 

বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। যুলধনের বাজার (০৪০16] 10911 ) বিভিন্ন অংশে 
বিভক্ত থাকে এবং বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ধরনের লেনদেন কার্য 

বাজারের অপূ্বাগতা চলে। এই বিভিন্ন অংশের মধ্যে সকল সময় পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা! 
থাকে না। অভ্যাসবশতই হউক বা! খবরাখবরের অভাবের দরুনই হউক বা৷ অজানা 
বাজারে কাজকারবারের অনিচ্ছাবশতই হউক, খণদাত| বা খণগ্রহীতা মূলধনের 
বাজারের একাংশ হইতে সরিয়৷ যাইয়া অন্যাংশে লেনদেন কার্ষে লিগ্ধ হইতে চায় ন|। 
যেমন, বিকল্প ক্ষেত্রে স্থদের হার সম্বন্ধে বিচারবিবেচনা না করিয়াই অনেকে পোস্ট- 
অফিসের ঘেভিংস্ ব্যাংকে টাকাকড়ি জম! রাখে, অথচ এঁ টাকা বাণিজ্যিক ব্যাংকে রাখ! 
হইলে হয়ত অধিক হারে স্থদ পাওয়া যায়। বাজারের অপূর্ণাংগতা স্থানগতও হইতে 
পারে। ইহার ফলে দেশের বিভিন্ন অংশে অথবা বিভিন্ন দেশে সুদের হার বিভিন্ন হয়| 

দে সম্পর্কে লিভিঞ্স তভ্ভ্র (101961676701)5010195 ০৫ 
জানত [1)051856 ) : “মদ দেওয়। হয় কেন?” _এই প্রশ্নের উত্তরদানের 

প্রচেষ্টায় ষে-সকল তত্বের উদ্ভব হইয়াছে তাহাদের মধ্যে নিয়লিখিত- 
গুলিই প্রধান। 

ক। স্োগবিরতি ব৷ প্রতীক্ষা তত্ব (7156 20821021002 01 ৬/ 81026 

রিকি ১6০1৮) £ ভোগবিরতি তত্বের প্রথম ব্যাখ্য। করেন সিনিয়র 

উত্সাহিত করিবার ( 85580 96710: )| এই তত্ব অন্সারে স্থদ বর্তমান ভোগ 

জন্তই দুদ দিতে হয় হইতে বিরত থাকার দাম । মুলধন লোকের সঞ্চয় হইতে গড়িয়া 
উঠে। সঞ্চয় করিতে হইলে বর্তমান ভোগ হইতে বিরত থাকিতে হয়, কিন্ত ে-কার্য 
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মোটেই প্রীতিকর নহে। সুতরাং ভেগবিরতির অনিচ্ছা বা! নিরানন্দকে জয় করিয়। 
লোককে সঞ্চয়ের দিকে উৎসাহিত করিতে হইলে সুদ দিতে হয়। 

সমালোচকদের মতে, “ভোগবিরতি* (21501761706 ) একটির মধ্যে ত্যাগ বা 

বেদনার ইংগিত রহিয়াছে । ধনীর যখন সঞ্চয় করে তখন তাহারা বঙমান ভে(গ 
হুইতে বঞ্চিত হওয়ার দরুন বেদন। অনুভব করে ইহা! বল! ঠিক নয়। প্রধানত এইরূপ 

সমালোচনাকে পরিহার করিবার উদ্দেশ্টেই মাঁশশাল “ভোগবিরতি, 
রাড রে এব্দটিব পরিবতে প্রতীক্ষা, (৮/0101175 ) শব্দটি ব্যবহার করেন। 

প্রতীক্ষার দাম সঞ্চয়ের অর্থ হইল মানের ভোগের স্থযোগ ত্যাগ করিয়া 
ভবিষুতে ভোগের জন্য প্রতীক্ষা করা। এই প্রতীক্ষার দাম 

হিসাবে সুদ দিতে হয় , অন্যথায় পর্যাপ্ত পরিমাণ সঞ্চয় এবং মূলধনের যোগান হইবে 
না। অনেকে অবশ্ঠ সদ দেওয়া না হইলেও সঞ্চয় করিবে। কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ 
সঞ্চয়ের যোগান পাইতে হইলে স্থদের হার এমন হওয়া প্রয়োজন যে লোক যেন 
প্রতীক্ষার অনিচ্ছ! জয় করিয়! প্রয়োজনীয় মূলধন যোগান দেয়। 

উপসংহার: মনে রাখা প্রযোজন যে ভোগবিরতি বা. প্রতীক্ষা তত্ব স্থদ্দের যোগান- 
দাম ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করে, যূলধনের চাহিদ। কেন হয় তাহার ব্যাখ্যা ইহার মধ্যে নাই । 

খা। অগ্রিয়ান স্থদতত্ব (10186 480560077100106015 01 21766656 0 : 

অগ্রিয়ান অর্থবি্যাবিদ বম-ওয়ার্কের (01017-)8 61) তত্ব অন্ুসারে মানুষ 
ভবিষ্ঃতের পরিতৃপ্তি অপেক্ষা বর্তমানের পরিতৃপ্তিকে অধিক পছন্দ 

5 করে, কারণ ভবিস্তৎকে সে ক্ষীণ দৃ্টিতে দেখে । এই অবস্থায় 
বর্তমান ভোগকে স্থগিত রাখিয়! সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত করিতে হইলে সে যতট] ভোগ বর্তমানে 
বর্তমানের পরিবর্তে ত্যাগ করিল ভবিষ্যতে তাহাকে উহা! অপেক্ষা কিছু অধিক কেরত 
ভবিষৎ ভোগের দিতে হইবে, কারণ ভবিষ্যতে অধিক কিছু পাওয়ার আশ! ন! 
8804 থাকিলে সে বর্তমান ভোগ হইতে বিরত থাকিবে কেন? স্থতরাং 

বল! যায়, বর্তমানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব বা আকর্ষণ জয় করিয়া 
ভবিষ্যতে ভোগে রাজী করাইবার ক্ষতিপূরণন্বরূপ হুদ দেওয়। হয়। 

বম-ওয়ার্কের এই তত্বকে স্থদ্দের সময়-গ্রীতি বা পছন্দ তত্ব (1096-016:6167)06 
[17605 ) বলা হয়। অধ্যাপক ফিশার ( [15176 71931 ) প্রভৃতি লেখক ইহাকে 

সমর্থন করিয়াছেন । তত্বটি অন্রসারে সময়-গ্রীতি (0006- 

রর নচিত 176516106 ) বা বর্তমান ভোগের আকাংক্ষা যত তীব্রতর হইবে 

স্থদের হারও তত অধিক হইবে । ফিশারের মতে, কোন লোকের সময়-গ্রীতির হার 
কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল- যথা, তাহার আয়ের পরিমাণ, বিভিন্ন সমক্ের মধ্যে 
আয়ের বণ্টন, ব্যক্তিগত দূরদ্ূশিতা, অভ্যাস ইত্যাদি । 

লমীলোচনা : বর্তমান-গ্রীতি বা সময়-পছন্দ তত্ব মূলধনের যোগান-দাম থাকে 
কেন তাহার ব্যাখ্যা করে ? কিন্তু সুলধনের চাহিদা! হয় কেন তাহার সন্ধান এই তত্বে 
পাওয়] যায় না 
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গা। কাদের উৎপাদনশীলতা তত্ব €(79:০01006051 11060: ০01 

[1062696) : উৎপাদনশীলতা তত্ব অনুসারে হ্রদের উদ্ভবের কারণ হইল মূলধনের 
উৎপাদনশীলতা । মুলধন-ব্যবহারের দরুন দীর্ঘস্থায়ী চক্রাকার বা পরোক্ষ উৎপাদন- 
পদ্ধতিতে অধিক উৎপাদন কর! সগ্তব হয়, এবং এই কারণে উৎপাদকের1 সদ 

দিতে রাজী থাকে। কিগ্ত অন্যান্য উপাদানের ন্যায় মূলধনের 
৬ রে ক্ষেত্রেও ক্রমহ্বাসমান উংপন্নের বিধি কার্য করে বলিয়৷ যতক্ষণ 
দিতে .. পর্যন্ত প্রান্তিক উৎপরের পরিমাণ মূলধনের দরুন দেয় স্থদের 

হাব অপেক্ষা অধিক থাকে ততক্ষণ পর্যস্ত উৎপাদক মূলধন কর্জ 
করিয়া উৎপাদনে নিয়োগ করিয়। যায়। অবশেষে মূলধনের প্রান্তিক উৎপন্ন যখন 
স্থদের হারের সমান হইয়া! ঈডায় তখন আর সে মূলধন-নিয়োগ বৃদ্ধি করে না। 
এইভাবে যে-কোন নির্দিষ্ট সমযে খণ-কুত মূলধনের সদ মূলধনের প্রাস্তিক উৎপন্রের 
সমান হয়। 

স্থদের প্রান্তিক উৎপাদনশীলত৷ তত্ব সুদের পূর্ণাংগ ব্যাখ্যা দিতে পারে ন|। 
এই তথ যোগান ইহাতে মূলধনের চাহিদা! হয় কেন তাহার ইংগিত পাওয়া গেলেও 

ব্যাথা করে না মূলধনের যোগান-দাম কি তাহাব সন্ধান পাওষা যায় না। 
লে হাল্র নিপণপ। (1066610511596101 ০0 016 [২96০ ০৫ 

[17621656) : স্থ্দের উদ্ভবের কারণ আলোচনার পর এখন স্থদের হার কিভাবে 

নির্ধারিত হয় সে-সন্বন্ধে প্রচলিত তব্বগুলির আলোচনা করা হইতেছে । 
ক। স্দের ক্র্যাসিক্যাল তত্ব (0018551091 110১6015 0£ 11162596 ) : 

ক্যাসিক্যাল তত্ব অস্থসারে স্থদ্দের তার নির্ধারিত হয় মূলধনের (০৪491) চাহিদা ও 
যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা । যুলধনের সাহায্যে অধিক 

দের হার মূলধনের. উৎপাদন করা সম্ভব হয় বলিয়া মূলধনের চাহিদা! হয়। কিন্ত 
চদা ওযোগানঘারা অন্যান্য উপাদানের তায় মূলধন নিয়োগের ক্ষেত্রেও ক্রমহাসমান 

উৎপন্নের বিধি কার্য করে বলিয়া যত অধিক মাত্রায় মূলধন প্রয়োগ 
কর! হইতে থাকে মূলধনের প্রান্তিক আয়-উতৎপন্ন (102151002]1 15512010 0:00) 

বা এক একক অক্তিরিক্ত মূলধন নিয়োগের দূরুন অতিরিক্ত আয় ততই হ্রাস পাইতে 
থাকে। এখন উৎপাদকের উদ্দেশ্ত সর্বাধিক মুনাফ1 কর বলিয়া 

চালা দার যতক্ষণ পর্যস্ত মূলধনের প্রান্তিক উৎপন্ন স্থ্দ অপেক্ষা বেশী থাকে 
ততক্ষণ পর্যস্ত সে মূলধনের নিয়োগ বাড়াই যায় এবং যেখানে প্রান্তিক আয়- 
উৎপন্ন ও স্থদের হার পরস্পরের সমান হইয়। ধরড়ায় সেখানেই সে থামিয় যায়। 
ইহা হইতে বল! যায়, স্থদের হার অধিক হইলে 'মুলধনের চাহিদা কম হইবে, 
কারণ এক্ষেত্রে মাত্র অধিক উৎপাদনশীল ব্যবহারেই মূলধনের ব্যবহার সীমাবদ্ধ 
কর] হইবে। অপরদিকে স্থ্দের হার কম হইলে মুলধনের চাহিদা ও ব্যবহার 
১০৮ কারণ ফেক্ষেত্রে মূলধনের উৎপাদন কম সেক্ষেত্রেও মূলধনের ব্যবহার 
করা | 
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যোগানের দিক হইতে মূলধনের যোগান আসে লোকের সঞ্চয় হইতে । সময়- 
প্রীতির ( 01016-060160০6 ) দরুন স্থদ্দের হার অধিক হইলে সঞ্চয়ের পরিমাণ 

অধিক হইবে, স্থদদের হার কম হইলে সঞ্চয়ের পরিমাণ কম হইবে । 
যোগানের প্রভাব সুতরাং মূলধনের যোগান-রেখা বামদিক হইতে ডানদিকে উধ্বমৃখী 
হইবে। এইভাবে স্থদের ভারসাম্য হার (60511150000 1596 0 10265) 

একদিকে মূলধনের চাহিদ্ন। অপরদিকে মূলধনের যোগানের প্রভাবের 
সুদের ভারসামা হার দ্বারা নির্ধারিত হইবে । এই ভারসাম্য হারে সঞ্চয়ের মাধ্যমে 
মূলধনের যোগান উৎপাদকদের মূলধনের জন্য চাহিদার সমান হইবে । - 

সমালোচন! : র্দের ক্লযাসিক্যাল তত্বের নান। দিক হইতে সমালোচন! করা 
হইয়াছে। প্রথমত, ক্ল্যাসিক্যাল তত্বে পূর্ণনিয়োগাবস্থ! বর্তমান আছে ধরিয়া লইয়া 
হ্রদের আলোচন| করা হয়। পূর্ণনিয়োগ বর্তমান থাকিলে একদিকে উৎপাদন বৃদ্ধি 
করিতে হইলে অন্য একদিক হইতে উপাদ্দানসমূহকে সরাইয়! আনিতে হয়। যেমন, 
মূলধন-দ্রব্যের ( 12569072010 8009) উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে ভোগ্যদ্রব্য 

উৎপাদনক্ষেত্র হইতে উপারানসমূহকে সরাইয়া আনিতে হয়। 
১। ইহাতে পূর্- ইহার ফলে ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন কমিয়। যায়। স্ৃতরাং লোককে 
নিযোগাবহা ধবিয়া ষ্ধি বর্তমান ভোগ হইতে বিরত থাকিয়া ভবিত্ততের জন্য 

অপেক্ষা করিতে রাজী করানো যায়-_অর্থাৎ ভোগ্যদ্রব্যের উপর 
ব্য কমাইয়া সঞ্চয় করিতে রাজী করানো! যায়-_তবেই ভোগ্যন্রব্য উৎপাদনে 
নিয়োজিত উৎপাদনের উপাদানের একাংশ সরাইয়! আনিয়া মূলধন-দ্রবোর উৎপাদন 
বাড়ানো সম্ভব। এখন লোককে অধিক সঞ্চয়ে রাজী করাইতে হইলে সুদের হারও 
বৃদ্ধি করিতে হইবে। কিন্ত ক্ল্যাসিক্যাল তত্বের অন্থ্মানমত যদি পূর্ণনিয়োগাবস্থা 
বর্তমান না থাকে-__অর্থাৎ উৎপাদনের উপাদান যদি নিয়োগহীন অবস্থায় থাকে-_ 
তাহা হইলে ক্ল্যাসিক্যাল তত্বের যুক্তি যে মুলধন-দ্রব্যের উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য বর্তমান 
ভোগ হুইতে বিরত থাকিয়া ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়। থাকিতে হয়, 
তাহ! খাটে না। বস্তুত, বর্তমান জগতে পূর্ণনিয়োগ বর্তমান-_এরূপ কল্পনা করা 
যুক্তিযুক্ত নহে। স্থতরাং নিয়োগহীন উপাদান নিয়োজিত করিয়া মূলধন-দ্রব্যের 
উৎপাদন বাড়ানে! সম্ভব | ফলে লোককে বর্তমান ভোগহ্াসে উৎসাহিত করিবার 
জন্য অধিক সুদ দেওয়ারও প্রয়োজন হয় না। 

দ্বিতীয়ত, ক্ল্যাসিক্যাল তত্বে লোকের আয়ের উপর যে বিনিয়োগের ( 1৪6- 
0067) ) প্রভাব থাকে তাহার প্রতি দৃষ্টি দেওয়। হয় নাই। যর্দি বিনিযোগবৃদ্ধির দরুন 
২। ইহা আয়ের উপর লোকের আয় বৃদ্ধি পায় তবে স্দ্দের হার অপরিবতিত থাকিলে ব1 

বিনিয়োগের প্রভাবকে কিছুটা হাস পাইলেও সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়িয়া! যাইবে । আবার 
উপেক্ষা করে যদি বিনিয়োগ হ্রাস পায় তবে আয়হাসের দরুন লোকের সঞ্চযও 
কমিয়া যাইবে । স্তরাং বল! হয়, সদ কমিলেও সঞ্চয়ের যোগান না কমিয় বৃদ্ধি পাইতে 
পারে, আবার সুদ বাঁড়িলেও সঞ্চয়ের যোগান না বাড়িয়া! কমিয়! যাইতে পারে। 



&। ৩১৫ 

তৃতীয়ত, এই কারণে ক্ল্যাসিক্যাল তত্বকে অনির্দিষ্ট (17106050701086 ) বলিয়াও 

বর্ণনা করা হয়। ক্ল্যাসিক্যাল তত্ব অনুসারে সঞ্চয়ের বা যুলধনের যোগান এবং 
বিনিয়োগের চাহিদ। ঘ্বারা স্থদের হার নির্ধারিত হয়। এখন আমর] জানি যে লোকের 
আয়ের তারতম্যের জন্য সঞ্চয়ের তারতম্য হয়_ অর্থাৎ আয় অধিক হইলে সঞ্চয় অধিক 
হয়, আর আয় কমিলে সঞ্চয় কম হয়। স্বতরা লোকের আয় ন৷ জানিতে পারিলে 

সুদের হার কি হুইবে তাহা বল| যায় না। আবার আয় কি তাহ। জানিতে হইলে 
স্থদদের হার পূর্বেই জান। থাকা প্রয়োজ” ৷ কারণ, সুদের হার দ্বারা 
বিনিয়োগ (1/৮550011 ) গ্রভাবান্বিত হয় এবং বিনিয়োগ 

দ্বারা আয়ের স্তর নির্ধারিত হয়--যেমন, স্্দের হার কম হইলে বিনিয়োগ বাড়িয়া যায় 
এবং বিনিয়োগ বাড়িয়া গেলে আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। স্থৃতরাঁং বল] হয় ক্ল্যাসিক্যাল 

তত্ব স্থদের কোন নির্দিষ্ট ব্যাখা! দিতে পারে না।৯ 

খ। নয্া-ক্র্যাসিক্যাল বা খণপ্রদীনোপযোগী তহবিল তত্ব (৭০০ 
01995108101 1,9819016 [70005 1119015 ) : খণের দাম হইল সুদ। 

| অর্থাৎ, খণপ্রদানের উপযোগী তহবিল ব্যবহারের দরুন যে-দাম 
হুদ 'িণ-মুলধনে'র 
চাহিদা ও যোগান দেওয়া হয় তাহাকেই সুদ বলিয়া অভিহিত করা হয়।২ স্থতরাং 
দ্বারা নির্ধারিত হয় জিনিসপত্রের দামের ন্ঠায়ই উহা! নির্ধারিত হয় চাহিদা ও 
যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বার । 

ঝণগ্রহীতাদদের নিকট খণ-মূলধনের (10218-0210] ) উপযোগিত। আছে বলিয়াই 

উহার চাহিদা! হয় এবং উহার জন্ স্থ্দ দেওয়া হয়। ব্যবসায়ীশ্রেণা খণের জন্য সদ দিতে 
. প্রস্তত থাকে খণ-মূলধনকে উৎপাদনশীল কার্যে নিয়োজিত করা যায় 

খণের বিতিএ চাহিদা; বলিয়া। অতিরিক্ত খণ-মূলধন নিয়োগের ফলে উৎপাদকের যতটা 
পরিমাণ অতিরিক্ত আয় হইবে ততট। পরিমাণ পর্যস্তই সুদ দিতে সে রাজী থাকিবে। 

যেমন, অতিরিক্ত ১০* টাকা ধার করিসা যদি উৎপাঁদকের 
৪ বংসরে ৫ টাঁকা নীট অতিরিক্ত আয়-উৎপন্ন (1796 12%৫1016 

0000০) হয়, তাহা হইলে সে ৫ টাকার অধিক সুদ দিতে 
রাজী হইবে না। হ্ৃতরাং সে ধখন খণ-যুলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে তখন সে দুইটি 

বিষয় বিচার করিয়। দেখে: (১) অতিরিক্ত যূলধন নিয়োগের 
৯৯৯ ক ফলে প্রান্তিক আর-উৎপন্ন কত হইবে? এবং (২) খণ-যূলধনের 
উৎপাদনের সমানহযর নু কত? যেখানে খণ-যুলধনের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন ও 

খণ-মূলধনের সুদ পরস্পরের সমান হয় সেখানেই সে খামিয়া 
যায় এবং আর মূলধন কর্জ করিয়। উৎপাদনে নিয়োগ করে না। অন্যভাবে বলা যায়, 

১, বলা যায়, এই তত্ব অন্যতম ব্যষ্টিগত অর্থ নৈতিক তত্ব (& 201০:০-9০0:2020$0 9০9 ); ইহাকে 

পুর্াংগ রূপ দিতে হইলে মোট আয় মোট সঞ্চয় প্রভৃতি সমষ্টিগত অর্থ নৈতিক বিষয়েরও (29০৮০- 
80990000930 £8060£৪ ) বিচার কর৷ প্রয়োজন । 

২, ৭1006593625 6109 00210919910 10 029 989 ০৫ 1080919 £8009.” 

৩। এই তত্ব অনির্দিষ্ট 



৩১৬ অর্থবিগ্ভার ভূমিকা 

চাহিদার দিক হইতে হ্থদের হার এবং খণ-মূলধনের প্রান্তিক আয-উৎপন্ন (008187791 
12৬12016 0:০০) পরস্পরের সমান হয । 

সদর বিভিন্ন হারে উৎপাদক বা' প্রতিষ্ঠানবিশেষ কতট। পরিমাণ করিয়া খণ-মুলধন 
নিমোগ করিবে সেই হিসাব হইতে উতপাদকবিশেষের চাহিদা-সুচী বা চাহিদা-রেখা 
গাওয়া যার়। এই চাচিদা-বেখ। সাধারণ চাহিদা-রেখার ন্যায় বামদিক হইতে ডানদিকে 

সবদের হাবেব হাসপদ্ধি রি রা এ টপ রঃ ২৬৭ রর 

অনুনাবে যূলধনেৰ | 
চাহিদাব তাখতমা হয সকল উৎপাদক ব! প্রতিষ্ঠানের চাহিদ। যোগ দিলেই খণ-মূলধনের 

মোট চাহি পাওয়া যাইবে । মোট চাহ্দা-রেখাও নিম্নগামী 
হইবে। অর্থাৎ, স্থদের হার অপ্বিক হইলে খণ-মুলধনেব চাহিদা! কমিবে, আর দের 
হার খল্প হইলে মূলধনের চাহিদী অধিক হইবে । 

ব্যবসায়ী ছাভা সাঁধাবণ লোক এবং সবকার খণ কনিয়। থাকে । ইহারাও মূলধনের 
বাজারে চাহিদার স্ষষ্ট কবে। সাধারণ লোক বাঁভীগর ব৷ প্রত্যক্ষ ভোগের জন্য খণ 

করিনা থাকে । এক্ষেত্রে বলা হয় খণগ্রহীত। যে-স্দ দিতে রাজী 
২। সাধাবণ লোক ও 
সরকাবেব চাহিদা. থাকে তাগার যূলে রহিয়াছে তাহাদের সময়-প্রীতি বা সময়-পছন্দ 

__অর্থাৎ তাহার বর্তমান প্রয়োজন ভবিধাতের প্রয়োজনের তুলনাম্স 
তীব্রতর । বর্তমানের প্রমোজন ভবিষ্যাতের তুলনায় যত অধিক মাত্রায় তীব্রতর হইবে 
ততই ইহার! 'মধিক সুদ দিতে রাগী থাকিবে । সরকার একদিকে যুদ্ধ পরিচালন] এবং 
অপরদিকে ব্যবসাবাণিজা, শিল্প, সমাজ-কল্যাণকর কার্য প্রভৃতির জন্য খণ করিয়া থাকে। 
যুদ্ধের জন্য সরকার যে-খণ করে তাহা স্র্দের হারের উপর বিশেষ নির্ভর করে না, 
কারণ যুদ্ধ-জয়ের জন্য যে-কোন শ্দেই সরকারকে খণ করিতে হয়। কিন্তু শিল্পবাণিজ্যের 
ক্ষেত্রে সরকারকে খণ করিবার সময় স্থদের হারের সহিত এঁ খণলন্ধ যুলধন হইতে 
কতটা উৎপাদন হওয়। সম্ভব তাহার তুলন৷ করিয়া দেখিতে হয়। 

আর একদিক হইতেও খণযোগ্য তহবিলের (109819৮16 01875) চাহিদা বা যোগান 

গ্রভাবান্বিত হইতে পারে। নগদ টাকাকডি হাতে রাখিবার আকাংক্ষা (৫295 0০ 
110810 0117010 1916 0851) 7921917095 ) বাড়িয়া! যাইতে পারে । লোক নিক্ষিয় নগদ 

টাকাকড়ি জম! রাখিতে চাহিলে স্বাভাবিকভাবেই খণের যোগান কতকটা কমিয়া যায়। 
এই দিক হইতে নগদ টাকাকড়ি হাতে রাখিবার আকা'ক্ষাকে আমরা সরাসরি চাহিদার 
অন্তভূক্তি করিতে পারি । স্থদের হার কম হইলে নগদ টাকাকড়ি জমার পরিমাণ বাড়িয়৷ 
যায়, আবার সুদের হার অধিক হইলে লোকের নগদ জমার চাহিদা কমিয় যায়। 

স্থৃতরাং দেখা যাইতেছে, খণের চাহিদা যেদ্দিক হইতেই আহ্থক না কেন চাহিদার 
সুজ সর্বত্রই গ্রযোজ্য। অর্থাৎ, সুদের হার অধিক হইলে খণের 

খাযোগা তহবিলের চাহিদা কম হইবে আর স্থদের হার কম হইলে খণের চাহিদা 
অধিক হইবে । বাজারে খণযোগ্য তহবিলের চাহিদা-রেখা অংকন 

করা হইলে উহ! বামদিক হইতে ডানদিকে নিয়মুখী হইবে । 



সদ ৩১৭ 

এই ত গেল চাহিদার দিক। এখন যোগানের দিকও দেখা গ্রয়োজন। সঞ্চয় হইতে 
লগীর মূলধন আসে। এই সঞ্চয়ের পরিমাণ প্রধানত লোকের আয়ের পরিমাণের উপর 
নির্ভর করে। কিন্তু আয়ের পরিমাণ ঠিক থাকিলে এবং হদ্ের হার বেশী হইলে লোকে 

ধণ বামু বনের ছা রে হইবে, আাররুতের হার হু হইলে যানে বোদা ততট। সঞ্চয় করিতে ইচ্ছুক হবে না। সঞ্চয় করার তাৎপর্য হইল 
বর্তমানের ভোগকে স্থগিত রাখিয়া ভবিশ্ততের জন্ প্রতীক্ষা করা। 

এই প্রতীক্ষার ( ৪:01 ) জন্য উপযুক্ত মূল্য ন1 দেওয়া হইলে লোকে সঞ্চয় করিবে 
কেন? মানুষ বঙমান সময়কে যতটা প্রাধান্য দেখ ভবিষ্তংকে ততটা দেয় না। সেইজন্য 

লোককে বঙ্মান ভোগগুবৃত্তি ও বর্তমান সময়-গ্রীতি (6৫005- 
উ রা [6767)০০ ) হইতে মুক্ত করিয়। সঞ্চয়ে উৎাহিত করিতে হইলে 
অনিচ্ছাকে জয় করার ক্ষতিপূরণন্ববপ স্থ্দ দিতে হয় । আবার লোককে যত অধিক সঞ্চয় 
জন্যই হুদ ধিতে হয় করিতে হয়, বঙ্মান ভোগ বা বঙ্মান সময়ের প্রতি আকর্ষণকে 

ততই বেশী ত্যাগ করিতে ভণ। অর্থাৎ, সঞ্চয়ের দরুন ত্যাগ- 
স্বীকারের মাত্রা সঞ্চদবৃদ্ধির সংগে »ংগেই বুদ্ধি পায়। সুতরাং লোককে অধিক মাত্রায় 
ত্যাগন্বীকার করিতে রাজী করাইবার জন্য অধিক হারে স্থদ্দ গুদান করিতে হয়। 
অন্তভাবে বল। যায়, সুর্দের হার উচ্চ হইলে লোপে অধিক সঞ্চয়ের ফোগান দিবে আর 
সুদের হার কম হইলে সঞ্চয়ের যোগান কমাইয়া দিবে। 

এই প্রসংগে মনে রাখিতে হইবে, পৃবেকার নগদ জম] টাকাকড়ি যদি বাজারে আমে 
(01510970171 ) তাহ] হইলে খণের যোগান বাডিনা যায়। 

ছাল ১৫ সুদের হার অধিক হইলে মঞ্জত টাকাকড়ি নিক্ষিয়ভাবে ধরিয়! 
নির্ধারণ করিতে হইবে রাখিবার প্রবণতা! কমিয়| যায়। স্থতরাঁং বঙমানের সঞ্চয়ের সহিত 

পূর্বেকার যে-মজুত নগদ টাঁকাকড়ি বাজারে আসিতেছে তাহ! 
যোগ দিয়া খণযোগ্য তহবিলের পরিমাণ ঠিক' করিতে হইবে । . 

খগ-যোগানের সুত্র £ যেখানে ব্যাংকবব্যবস্থা চালু রহিয়াছে সেখানে খণ- 
যেগানের সুত্র হইল ব্যাংকসমূহ, কারণ লে।কের সঞ্চয়ের বৃহদংশ !ব্যাংকেই জমা পড়ে 
এবং ব্যাংকগুলি আমানত “জন করিয়াও খণ প্রর্ন করিয়। থাকে । সাধারণত ব্যবসা- 
খাণিজ্যের অবস্থ। ভাল ও স্্দের হার অধিক হইলে ব্যাংকের খণগ্রদানের পরিমাণ 
অধিক হয়, আর ব্যবসাবাণিজ্যের মন্দার সময় ষখন হুদের হার কম হয় তখন ব্যাংক- 
ঝণের পরিমাণ কমিয়া যায়। বল! হয়, ব্যাংকের ক্ষেত্রে সময়-পছন্দের ( 01236- 
[372621275০6 ) প্রশ্ন না থাকিলেও নগদ অর্থের সচ্ছলতার (1100101%ে ) প্রশ্ন থাকে । 

ব্যাংকের উপর ধাহাদের দাবি (০1910) থাকে তাহাদের নগদ টাকাকড়ির চাহিদ। 

রানার মিটাইবার মত প্রত্যেক ব্যাংকের নগদ্দ টাকাকড়ির সচ্ছলতা 
& বজায় রাখিতে হয়। যদ্দি ব্যাংক মনে করে ভবিষ্যতে নগদ 

টাকাকড়ি সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া পড়িবে তাহা হইলে উহা স্থদ্দের হার বৃদ্ধি 
করিয়। খণগ্রহীতাদের খণগ্রহণে নিরুৎসাঁহ করে। তাহ ছাড়। কোন ব্যাংক ধদি আশ 



২৩১৮ অর্থবিষ্ভার ভূমিকা 

করে যে ভবিষ্তাতে অধিক সুদে খণদ্দান করা যাইবে তাহা হইলে এ ব্যাংক বর্তমানে 
খণপ্রদ্দানে অনিচ্ছুক হইবে। 

সরকারী সঞ্চয় (20৮2102051)68] 595£085 ) এবং যৌথ অঞ্চয় (0:001806 

9917289 ) হইতেও স্ধণ-মূলধনের যোগান হইয়া থাকে । সরকারী সঞ্চয় হইতেছে 
কি না তাহ! পরিমাপ করিবার সাধারণ পদ্ধতি হইল বাজেটের 
উদ্ধত্ত (9:0105)| উদ্বংত্ত বাজেটের মাধ্যমে-_অর্থাৎ অধিক 

হারে করধার্ষের মাধ্যমে সরকার সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে স্বাভাবিকভাবেই 
ব্যক্তিগত সঞ্চয় কমিয়! যায়। অপরদিকে যৌথ সঞ্চয় বলিতে বুঝায় ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের 
সঞ্চয়। ব্যবসায়-গ্রতিষ্ঠানের মুনাফার যে-অংশ ব্টিত হয় না সেই অংশ হইল 
প্রতিষ্ঠানের সঞ্চয় । এই সঞ্চয়ও কতকট সুদের হারের উপর নির্ভর করে। স্থুদের 
হার অধিক হইলে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান হয়ত বাজার হইতে খণ করার পরিবর্তে সঞ্চদ 
করিয়া নিজের মূলধনের যোগান পূরণ করিবে । 

এখন আমর! সমগ্র সঞ্চয়, ব্যাকের খণ এবং পূর্বেকার জমা তহবিল হইতে 
টাকাকড়ির যোগান যোগ দিলেই খণ-মূলধন বা খণযোগ্য 

রঃ টি ৭. তহবিলের মোট যোগান পাইব। সুদের হার অধিক হইলে 
মোট যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, আর স্থুদের হার কম হইলে 

মেট যোগানের পরিমাণ হাস পা । 

তাহা হইলে দেখা গে.। যে, স্থদের হার বেশী হইলে মূলধনের চাহিদি। কমে কিন্ত 
যোগান বাডে। অপরদিকে স্থ্দের হার কম হইলে যুলধনের চাহিদ। বাড়ে কিন্ত 

যোগান কমে। এইভাবে চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাতের 
ফলে যে-হারে মূলধনের চাহিদ্রার পরিমাণ মূলধনের যোগানের 
পরিমাণের সমান হয় সেই হারই বাজারে হ্থদ্দের হার বলিয়া! গণ্য 

হয়। ইহাকে সাম্যাবস্থার হদের হার (70011150017) 7২566 01 [17161550 ) 

বলে। স্দ্দের হার ইহার অধিক হইলে বাজারে মূলধনের যোগান মূলধনের চাহিদা 
অপেক্ষা অধিক হইবে ) ফলে খণদাতাদের মধ্যে ঝণপ্রদ্ানের জন্য প্রতিযোগিতা! চলিবে 
'এবং স্থদ্দের হার কমিয়া আবার সাম্য।বস্থার হারে দীাড়াইবে। অপরদিকে স্থদ্দের হার 
সাম্যাবস্থার হার হইতে কম হইলে মূলধনের চাহিদা মূলধনের যোগান অপেক্ষ। অধিক 
হইবে ; ফলে খণগ্রহীতাদের মধ্যে ধণগ্রহণের জন্য প্রতিযোগিত চলিতে থাকিবে এবং 
স্থদের হার আবার বাড়ি! সাম্যাবস্থার হারে আসিয়া দাড়াইবে,। 

মূল্যায়ন : খণযোগ্য তহবিল তত্বের সমর্থনে বল! হয় যে ইহাতে সদ নির্ধারণ 
সম্পর্কে ব্যাপক চিত্র পাওয়া যায় । ইহার মধ্যে ব্যাংক কর্তৃক প্লণের যোগান, পূর্বেকার 
জম] টাকাকড়ির যোগান এবং ভোগের জন্য খণের চাহিদার প্রভাবকেও বিচার করা 

হইয়াছে । ইহ! সত্বেও তত্বটির ক্রটি প্রদর্শন কর! হয়। এই তত্ব 
অস্ুুসারে স্থদের হার খণযোগ্য তহবিলের পরিমাণ ও খণযোগ্য 

'ভহবিলের চাহিদা ছারা নির্ধারিত হয়। খণের মোট যোগান বা৷ খণযোগ্য তহবিলের 

২। সরকারী সঞ্চয় 

ভারসাম্য অবস্থায 
দের হার 

ক। সমর্থন 



না ৩১৯ 

পরিমাণ তিনটি বিষয় লইয়া! গঠিত : (ক) লোকের সঞ্চয়, (খ) ব্যাংক-ট্ট টাকাকড়ি 
এবং (গ) পূর্বেকার জমানো টাকাকড়ির লগ্মীকরণ (৫1917081918 )। এখন লোকের 

সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ভর করে আয়ের পরিমাণের উপর । স্থতরাং 
আয়ের পরিমাণ জানা ন। থাকিলে সঞ্চয়ের প্রিমাণ কি হইবে 

তাহা জান যায় না। আবার সুদের হার জানা না থাকিলে 
আয়ের স্তর কি হইবে তাহা নির্ধারণ করা যায় না। কারণ, সুদের হার কম হইলে 
ধণগ্রহণকারী ব্যবসায়ীদের দ্বারা অধিক যূলধন নিয়োজিত হয় এবং অধিক নিয়োগের 
ফলে লোকের আয় বাড়িয়া যায়। স্থতরাং খণযোগ্য তহবিল তত্ব হ্রদের হার 

নির্ধারণের পূর্ণাংগ ব্যাখ্য। দিতে পারে ন]। 
পা। সুদের নগদ-পছন্দ তত্ব বা কেইনসীয় তত্ব (126 10510865 

[01612121002 015601:5 01 06515695817, 5601৮ 0£ [17667656) : এই 

তত্বের প্রবর্তক হইলেন লর্ড কেইনস্ (1,010 7951869 )| তাহার মতে, হুদ নিছক 
টাকাকড়িসংক্রান্ত ব্যাপার__অর্থাৎ টাকাকড়ি ব্যবহারের জন্য দেয়কেই সুদ বলা 
হয়।১ এখন সদ যদি খণ দেওয়ার দাম হয় তাহা হইলে অন্যান্ত দামের মত এই 

হায়াত দামও চাহিদা ও যোগানের ঘাতগ্রতিঘাত দ্বারা নির্ধারিত হয়। 
উন অন্যভাবে বলা যায় যে টাকাকড়ির চাহিদা এবং যোগানের 
দ্বাব। নির্ধারিত হয় ( 06078170101 2100 50915 ০ 00165 ) প্রভাব দ্বার। সদ 

নির্ধারিত হয়। এইজন্য ইহাকে স্থদের অন্যতম টাকাকড়ির 
সম্পকিত তত্বও (7/100608150156015 ০৫ 10555) বলা হয়। টাঁকাকড়ির 

চাহিদার উদ্ভব হয় নগদ সম্পদের প্রতি আকাংক্ষা হইতে। সকল প্রকার সম্পদের 
মধ্যে টাকাকড়িই সর্বাপেক্ষা নগদ । নগদ টাকাকড়ি ব! ব্যাংকের 

ক। ঢাহিমাব দিক চলতি আমানত (021081)0 0610516) আকারে সম্পদ নগদ-পছন্দ 
রাখার স্থৃবিধা হইল যে উহাকে যখন তখন যে-কোন ব্যবহারে 

নিয়োগ করা যায়। এইজন্যই লোকের নগদের প্রতি আকাংক্ষা দেখা যায়। 
নগদের প্রতি এই আকাংক্ষাকে কেইনস্ নগদ-পছন্দ (119010165 71:6616106 ) 
আখ্যা দিয়াছেন। বিষয়টিকে আর একটু তলাইয়া দেখা যাইতে পারে। . 

নগদ-পছন্দের মূলে তিনটি উদ্দেশ্য : লোকে তাহাদের সম্পদকে নগদ 
টাকাকড়ির আকারে ধরিয়।৷ ন|। রাখিয়া অন্য সম্পর্দের আকারে রাখিলে তাহাদের 
আর হইতে পারে। কিন্তু ইহা সত্বেও তাহার! সম্পদকে নগদ্দ অবস্থায় রাখে কেন? 
অর্থাঘ, নগদ-পছন্দের মূলে কি কারণ রহিয়াছে? কেইনস্ নগদ টাকাকড়ি ধরিয়া 
রাখিবাঁর তিন প্রকার উদ্দেস্টের কথা উল্লেখ করিয়াছেন : (ক) লেনদেনসংক্রাস্ত উদ্দেন্ঠ 
(7051052001005 21005 )১ (২) সতর্কতামূলক উদ্দেশ্য ( :508061008175 

1096156 ) এবং (৩) ফটক। কারবারের উদ্দেশ্ট (52০০0196৮৩ 1006০ )। 

মকরান্ জজ 00:91 ছ 200709877 01890.0200619020) & 08520676 108 6286 289 ০0£ 

2301060,৮ 

থ। ক্রুটিঃ ইহা সুদের 
হারের অপূর্ণাংগ ব্যাখ্যা! 
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লেনদেনসংক্রাস্ত উদ্দেশ্য : লোকের হাতে আয় আসে সময়াস্তরে । কাহারও 

আয় হয়ত সাপ্তাহিক আবার কাহারও আয় মাসিক কিংবা! বাৎসরিক। স্থতরাং 
আয়প্রাপ্তির মধ্যে সময়ের ব্যবধান থাকে । কিন্তু লোকের বিভিন্ন খাতে অর্থব্যয় ঠিক 

অর্থপগ্রাপ্তির সময় অনুসারে হয় না। অর্থব্যয়ের সময়ের ব্যবধান 
নি নি অর্থপ্রাঞ্ধির সময়ের ব্যবধান অপেক্ষ। কম। যেমন, লোক মাস 

অস্তে তাহার বেতন পায়, কিন্ত তাহার ব্যয়ের কিছু মানিক ( থা, 
বাড়ীভাড়া) হইলেও অধিকাংশ ব্যয়ই দৈনিক (যথা, দৈনিক বাজার খরচ )। 
সুতরাং একবার আয়প্রাপ্তির পর পুনরায় আয়প্রাপ্তি পর্যস্ত অন্তর্ব্তাকালীন সমরে ব্যয় 
করিবার জন্য হাতে নগদ টাকাকড়ি রাখিতে হয়। কত টাকাকড়ি নগদ হাতে রাখ! 
প্রয়োজন তাহ কতকট নির্ভর করে অর্থপ্রাপ্তির সময়ের ব্যবধান এবং কতকটা আয়ের 
পরিমাণের (5122 0 £5০০7)০ ) উপর | ধর! যাউক, ছুই ব্যক্তিরই মাসিক আয়ের 

পরিমাণ ৬০০ টাকা । কিন্ত প্রথম ব্যক্তি মাস অস্তে এ টাকা পায় আর দ্বিতীয় ব্যক্তি 
প্রতি ১৫ দিন অন্তর ৩০০ টাক করিয়] পায়। এখন ধর] যাউক, উভয়েই দৈনিক 
২০ টাঁকা করিয়া খরচ করে। এই অবস্থায় প্রথম ব্যক্তির হাতে মাসের প্রথম দিনে 
৬** টাকা নগদ থাকিবে; তারপর ইহা হইতে প্রতিদিন ২* টাকা করিয়! কমিয়া 
মাসের শেষে হাতে কিছুই থাকিবে না। মাসের গড় হিসাব ধরিলে তাহার হাতে 
৩০০ টাকা নগদ থাকিবে । অপরপক্ষে দ্বিতীয় ব্যক্তির হাতে গড় ১৫* টাকা নগদ 

ূ থাকিবে।১ আয়ের পরিমাণের তারতম্য অন্ুসারেও নগদ 
চা না টাকাকড়ির (০8912 ৪12170০ ) পরিমাণের তারতম্য হয়। ধর! 

সঞ্চয়ের স্তর দ্বারা যাউক, এক ব্যক্তির মাসিক আয় ১০০ টাকা, আর এক ব্যক্তির 
নির্ধারিত হয় মাসিক আয় €* টাকা এবং প্রত্যেকেই তাহার আয়ের 

৩০ ভাগের ১ ভাগ করিয়। দৈনিক ব্যয় করে। এক্ষেত্রে প্রথম ব্যক্তির হাতে গড় ৫০ 
টাক নগন্দ অর্থ থাকিবে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির হাতে গড় ২৫ টাকা নগদ অর্থ থাকিবে । 
ইহা হঈতে বলা যায়, আয় যত অধিক হয় নগর্দ টাকাকড়ির প্রয়োজন তত বৃদ্ধি 
পায়-_ অর্থাৎ নগদ টাকাকড়ির চাহিদা তত বাড়িয়া যায়। ব্যবসায়ীদেরও কাঁচামাল, 
মজুরি, বেতন প্রভৃতি বাবদ বর্তমান খরচ মিটাইবার জন্য নগদ টাকাকড়ির প্রয়োজন 
হয়। ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসারের জন্য এই প্রয়োজন বাড়িয়া যায়। মোটামুটিভাবে 
বল! যায় যে লেনদেনসংক্রাস্ত উদ্দেশ্য নগদ টাকাকড়ির চাহিদা প্রধানত আয়ের 
স্তরের (15৮] 0£ 1800106 ) উপর নির্ভরশীল । 

সতর্কতামূলক উদ্দেশ্য : ভবিষ্যৎ ও অনির্দিষ্ট প্রয়োজনের ( 81360169061 
০01861118210165 ) বিরুদ্ধে সতর্কত1 অবলম্বনের জন্য লোকে নগদ টাকাকড়ি হাতে 

রাখিতে চায়। যেমন, লোকে ছুর্ঘটনার সম্মথীন হইতে পারে অথব! ব্যাধিগ্রস্ত বা 
বেকার হইয়| পড়িতে পারে। এই প্রকারের বিপদের সময়ের জন্য লোকে হাতে নগদ 

১, এইভাবে গড় হিসাব করা হয়: যদ্দি-হাতে প্রথম দিনে ৬** টাকা, তীয় দিনে ৫৮* টাকা এবং 

তৃতীয় দিনে ৫৬* টাকা থাকে তবে ৩ দিনের গড় হইল ((৬**+-৫৮* +৫৬*)--৩--১৭৪*-৩-) ৫৮ টাকা । 
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টাকাকড়ি রাখে । ব্যবসায়ীরাঁও অনির্দিষ্ট জরুরী অবস্থার প্রয়োজন মিটাইবার জন্য 
রী ্ নগদ অর্থ রাখে। এই প্রকার নগদ টাকাকড়ির প্রয়োজনের 
ডিবি পরিমাণ ব্যক্তিবিশেষ ও পারিপাশ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। 

মোটামুটিভাবে অবশ্য বল! যায় ষে সতর্কতামূলক উদ্দেশ্ঠসাধনের 
জন্য ধনীর্দের চাহিদ। দরিদ্র শ্রেণীর অপেক্ষা অধিক হয়। 

ফটক] কারবারের উদ্দেশ্য : বাজারের গতিবিধির স্থযোগ গ্রহণ করিয়া লাভবান 

হইবার উদ্দেস্টে লোকে নগদ টাকাঁকডি ধরিয়া রাখে । বাজারে বহু ধরনের খণপত্র 
রঃ (৮০25) থাকে যাহা হইতে নির্দিষ্ট আয় করা যায়। স্থযোগ 

ক সিরাত বুঝিয়া এই সকল বণ্ডে বা খণপত্রে অর্থলগ্লী করিবার উদ্দেশ্টে 

লোকে নগদ টাকাকডি ধরিয়া রাখে । বিপরীত দিক দিয়া 
দীর্ঘমেয়াদী খণপত্র ক্রয় করিবার ফলে লোকসান হওয়ার আশংক]1 হইতে রেহাই 
পাওয়ার জন্যও লোকে নগদ টাকাকড়ি ধরিয়। রাখিতে পারে । 

ছুই-একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিস্ফুট হইবে। বগ্ড বা খণপত্র (70153 ) 

হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণ বাৎসরিক আয় হয়। ্তরাং বাজারে স্থ্দ্দের হার পরিবতিত 

হইলে বগ্ডের বাজার-দামও পরিবত্তিত হয়। ধর] যাউক, খন বাজারে সুদের হার 
৪ টাকা তখন সরকার বাৎসরিক ৪ টাক। দেওয়ার প্রতিশ্ররতিতে ১০০ টাকার খণপত্র 
বাজারে ছাড়িল। যে কেহ ১০০ টাকার খণপত্র ক্রয় করিবে, সে তাহার লগ্নী হইতে 
৪ টাঁকা করিয়া আয় করিবে । কিছুদিন পরে দেখা! গেল যে বাজারে স্র্দের শতকরা 

হার ২ টাকা! দীড়াইয়াছে। এখন পূর্বেকার ৪ টাকা হুদপ্রদানকারী 

জর ১০০ টাকা মূল্যের খণপত্র ২০০ টাকায় বিক্রয় হইবে । অপরর্দিকে 
ভবিষ্বতেখ হাব সম্পর্কে সুদের শতকর] হার বৃদ্ধি পাইয়া ঘদ্ি শতকরা ৮ টাকা হয় তাহ! 

অনুমান দবাব। হইলে ৪ টাকা বাৎসরিক আয়গ্রদানকারী ১** টাকার খণপত্র 

2 বাজারে ৫* টাকায় বিক্রয় হইবে। স্থতরাং দেখা যাইতেছে, যখন 

স্থদের হার অধিক তখন খণপত্র ক্রয় করিয়া পরে যখন সুর্দের হার কম 
হয় তখন এ 

খণপত্র বিক্রয় করিলে লাভবান হওয়া ায়। অপরদিকে যখন স্্দের হার কম তখন 

বড বাঁ খণপত্র যদি ক্রয় কর] হয় এবং পরে যদি সুদের হার বাড়িয়া বায় এবং এ 
খণপত্র বিক্রয় করা হয় তাহ হইলে লোকসান দিতে হয়। ইহা হইতে বলা যায়, ফটকা 

কারবারের উদ্দেন্তে লোকের নগদ টাকাকড়ির চাহিদা বর্তমান সুদের তুলনায় ভবিষ্ততের 
সুদের হারের উঠানামার অঙ্মান ব! প্রত্যাশার (০০০801075) উপর নির্ভর করে। 

ফটকা কারবারের উদ্দেন্তে টাকাকড়ির চাহিদা এইভাবে স্থদের সহিত সম্পকিত 

(10061656-6185010) | যখন হ্রদের হার কম তখন লোকে 

দের হার নগদটা_ অধিক নগদ টাকাকড়ি ধরিয়া! রাখে এবং যখন কদর হার অধিক 
রে রা এ 

সহিত সম্প সতর্কতামূলক ও লেনদেনসংক্রাস্ত নগদ অর্থের 

চাহিদা হের উপর শেষ নির্ভর করে না-_উহা প্রধানত দির করে আয়ের 

২১ [000. 
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পরিমাণের উপর | ইহা! সত্বেও মনে রাখিতে হইবে যে হ্থদের হার অধিক হইলে 
লোকে এই উদ্দেশ্তে রক্ষিত নগদ টাকাকড়ির পরিমাণ কমাইয়! দেয়। 

সক্রিয় ও নিক্ক্রিয় টাকাকড়ি: তাহা হইলে দেখা গেল, লেনদেনসংক্রান্ত 
উদ্দেশ্ত, সতর্কতামূলক উদ্দেশ্য এবং ফটক কারবারের উদ্দেশ্তে লোকে নগদ্দ টাকাকড়ি 
ধরিয়া রাখিতে চায়। অর্থাৎ টাকাকড়ির জন্য মোট চাহিদার সৃষ্টি হয় এই তিনটি 
কারণে। টাঁকাকড়ির চাহিদাকে উপরি-উক্ত তিন ভাগে বিভক্ত না! করিয় সক্রিয় 
টাকাকড়ির জন্য চাহিদা (0602110 £০: ৪০616 70065 ) এবং নিক্ষিয় টাকাকড়ির 

জন্য চাহিদা (0617970 £010880615 10055 ) এই দুই ভাগে ভাগ কর] যায়। 

লেনদেনসংক্রাস্ত উদ্দেশ্যে যে-টাকাকড়ির প্রয়োজন হয় তাহাকে বল] হয় সক্রিয় 
টাকাকড়ি আর ফটকা কারবার এবং সতর্কতামূলক উদ্দেশ্টে যে-টাকাকড়ির চাহিদা হয় 
তাহাকে বল] হয় নিপ্রিয় টাকাকড়ি | স্থতর[ং বল] যায়, টাকাকড়ির জন্য মোট চাহিদা 
সক্রিয় এবং নিক্ষিয় এই দুই ধরনের চাহিদ]| লইয়। গঠিত। এখন টাকাকড়ির চাহিদা ও 
যোগান ছারা স্র্দের হার কিভাবে প্রভাবাহিত হয় তাহা! আলোচনা কর! যাইতে পারে । 

সুদের হার যথেষ্ট না হইলে লোকে তাহার নগদদ-পছন্দ (11901015 ) পরিত্যাগ 
করিতে ইচ্ছক হইবে না। সদর হার কম হইলে লোকে অধিক নগদ অর্থ ধরিয়া 
রাখিতে চাহিবে, আর স্থদের হার অধিক হইলে লোকে কম নগদ অর্থ ধরিয়া রাখিতে 

চাহিবে। বিডিন্ন সুর্দের হারে লোকে কত নগদ অর্থ রাখিবে 
টা তাহা দেখাইবার জন্য নগদ-পছন্দের বা নগদ টাকাকড়ির চাহিদা - 

সুচী প্রণয়ন করা যায় এবং নগদ্-পছন্দ বা নগদ টাকাকড়ির 
চাহিদা-রেখা (11000101 075167210006 ০0156. ০৫. 0018170০0৮6 0৫ 
[00136 ) অংকন করা যায়। এই রেখা বামদিক হইতে ডানদিকে নিয়গামী হইবে। 

ইহার দ্বারা বুঝানে! হয় যে স্থ্দ অধিক হইলে নগদ টাকাকড়ির চাহিদা কম হইবে, 
আর হুদ কম হইলে নগন্দ টাকাকড়ির চাহিদা! বেশী হইবে। | 

নগদ্-পছন্দ তত্ব অনুসারে স্থদের হার টাকাকড়ির চাহিদা! ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত 
হয়। স্তরাং স্থদের হার নির্ধারণের দ্বিতীয় দিক হইল টাকাকড়ির যোগান । সমাজে 

নোট টাকাকড়ির যোগান নিয়ন্ত্রণ করে ব্যাংকবব্যবস্থা। ব্যাংক- 
খ। যোগানের দিক কর্তৃপক্ষ টাকাকড়ির যোগান ভ্রাস বা বধিত করিতে সমর্থ। 
তবক্পকালীন অবস্থা টাকাকড়ির যোগানের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকে । স্থতরাং টাঁকাকড়ির 
যেগান-রেখা সম্পূর্ণ সোজাভাবে উপরের দিকে উঠিয়া যাইবে। এখন ভারসাম্য 
স্থদ্দের হার (০0011101107 1865 0৫ 10156 ) নির্ধারিত হইবে সেই স্তরে যেখানে 

লোকের স্বভাব ও নগদ-পছন্দ দ্বার নির্ধারিত নগদ টাকাকড়ির 
ভারসামা সুদের হার চাহিদার পরিমাণ ব্যাংক-ব্যবস্থা দ্বার! নির্ধারিত নগদ টাকাকড়ির 
যোগান যতটা আছে তাহার সমান হইয়া ধলাড়াইবে।৯ বিষয়টিকে রেখাচিত্রের 
সাহায্যে ব্যাখ্যা কর] যাইতে পারে £ 

১, “০১৮ 006 20806, 01 1006986 6008518 00৩ 9০00] 01 25076, 8৪ ৫9191001058. 0 6 
061081798 55866220. 181) 60৪ 0610085700. 10: 100035655৪৪ 08662017996 0০ 006 09001618 190188 - 

800. 0920 01918797009 10৫ 110018365. 961002910 
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নিম্নের রেখাচিত্রে 11-রেখাটি হইল নগদ-পছন্দ রেখ! । এই রেখাটির ছারা 
বুঝানে! হইতেছে বিভিন্ন স্থদের হারে লোকে কত নগদ টাকাকড়ি ধরিয়া রাখিতে 

চায়। $$-রেখাটি টাকাকড়ির যোগান-রেখা। ইহা সোজা 
বেখাসিবের বাখা. উপরে উঠিয়া গিয়াছে। উহার দ্বারা বুঝানো হইতেছে যে নির্দিষ্ট 
সময়ে টাকাকড়ির যোগান নির্দিষ্ট । 

পার্শববততাঁ রেখাচিত্র হইতে দেখা যাইতেছে যে 1.1.-রেখা $5-রেখাকে £₹ বিন্দুতে 
ছেদ করিয়াছে । অর্থাৎ, যখন সদের হার শতকরা ৪ টাকা তখন দেশে টাকাকড়ির 
চাহিদা ও যোগান উভয়ই 05 পরিমাণ। স্থৃুতরাং ভারসাম্য স্থর্দের হার হইল 
শতকর। ৪ টাক । অন্ত কোন হ্রদের হারে এই ভারসামা সম্ভব হইবে না। ধর। 
যাউক যে, স্র্দের হার হইল 
পতকর] ৫ টাকা। তাহা হইলে 
লোকে 014 পরিমাণনগদটাকা- 7 
কড়ি ধরিয়। রাখিতে চাহিবে ; ৬ 

কিন্ত মোট টাকাকড়ির যোগান 

হইবে 05 পরিমাণ। এই 
অবস্থায় অতিরিক্ত 115 পরিমাণ 
টাকাকড়ি লোকে লগ্নী করিতে ভি 
অথব। বগ্ডে বিনিয়োগ করিতে 

চাহিবে | ফলে স্থদের হার হ্রাস 
(এবং বগ্ডর দাম বৃদ্ধি) পাইয়া 
শতকরা ৪ টাকায় আসিয়। 

ঈাড়াইবে। অপরদিকে যদি 7 ১ / 
স্থদের হার শতকর ৩ টাকা 

হয় তাহ। হইলে লোকের নগদ টাকাকড়ির পরিমাণ 
টাকাকড়ির চাহিদা হইবে ০01 পরিমাণ ; কিন্তু টাকাকড়ির মোট যোগানের পরিমাণ 
05 বলিয়া অতিরিক্ত চাহিদার পরিমাণ দাড়াইবে 5 পরিমাণ। এইরপ ক্ষেত্রে 
লোকে বু বিক্রয় করিয়াও নগদ টাকাকড়ি হাতে ধরিয়া! রাখিতে চাহিবে। ইহাতে 
স্থদের হার বৃদ্ধি পাইয়। ৪ টাকায় আসিয়। দাড়াইবে । 

আুদদের হারের উপর নগদ টাকাকড়ির চাহিদাও যোগানে পরিবর্তনের 
প্রভাব : এখন দেখ! যাউক, টাকাকড়ির যোগান এবং নগদ-পছন্দ বা নগদ 
টাকাকড়ির চাহিদা পরিবতিত হইলে অবস্থা কি দীড়ায়। ভবিষ্যতের সুদের হার 
সম্পর্কে বাজারের পূর্বেকার ধারণার পরিবর্তন ঘাটবার ফলে নগদ-পছন্দের বা! নগদ 
টাকাকড়ির চাহিদার পরি ঘটিতে পারে। যেমন, বাজারে যদি এই ধারণা হয় 
ষে পূর্বে যাহ।৷ আশ! করা হইয়াছিল ভবিষ্যতে তাহ! অপেক্ষা স্থদের হার অধিক হইবে 
তাহ! হইলে লোকের নগদ-পছন্দ বা নগদ টাকাকড়ির চাহিদা বাড়িয়া! যাইবে । 

1 
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নগদ-পছন্দের ব৷ টাকাকড়ির চাহিদা-রেখ। উপরের দিকে সরিয়া যাইবে । ইহার অর্থ 
হইল, একই হ্থদের হারে লোকে পূর্বের তুলনায় অধিক নগদ টাকাকড়ি ধরিয়া! রাখিতে 

চাহিবে। টাঁকাকড়ির যোগান যদি অপরিবতিত থাকে তাহ! হইলে এই চাহিদাবৃদ্ধির 
ফলে বদের হার বুদ্ধি পাইবে । অপরদিকে আবার যদি নগদ-পছন্দ অপরিবতিত থাকে 
কিন্তু টাকাকড়ির যোগান যদি বৃদ্ধি কর? হয় তাহা। হইলে স্থদের হার কমিয়! যাইবে । 
নিয়ের রেখাচিত্রে চাহিদা! ও ষোগানের পরিবর্তনের ফলাফল দেখানো হইল : 

--& 

রেখাচিত্রটি হইতে দেখা যাইতেছে যে যখন টাকাকড়ির যোগান 01 অপরিবাতিত 
থাকে কিন্তু নগর্দ-পছন্দ বুদ্ধি পায় তখন নগদ-পছন্দ রেখা ডানদিকে সরিয়া 1,37.7 
না কারা ইহার ফলে ভারসাম্য হ্রদের হার শতকর] ৪ টাকা হইতে 

বৃদ্ধি পাইয়। ৬ টাকায় দাড়ায় । অপরদিকে যদ্দি ধরিয়] লওয়। হয় 
নগদ-পছন্দের কোন পরিবর্তন হয় নাই, কিন্তু টাকাকড়ির যোগান 014 হইতে বৃদ্ধি 
পাইয়া 014.-এ দাড়াইয়াছে, তাহা হইলে সুদের হার হ্রাস পাইয়া! শতকরা ৩-এ 
্লাড়াইবে। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে ব্যাংক-ব্যবস্থা ও অর্থসংক্রাস্ত কর্তৃপক্ষ 
(88:21075 2100 14100760815 4১800011065) টাকাকড়ির যোগান বাড়াইয়। 

হ্দদের হার কমাইতে সমর্থ হইলেও, স্থদের হার হাস পাইয়। শেষ পর্যস্ত এমন একটা 
স্তরে আপসিয়] দাড়ায় যেখানে আর টাকাকড়ির যোগান বৃদ্ধি করা হইলেও সদ কমিবে 
না। যেমন, দের হার শতকর। ২ টাক। হইলে হয়ত লোকের টাকাকড়ির চাহিদা! 
সম্পূর্ণভাবে স্বিতিস্থাপক ( 9৫:০0 619500০) হইবে- অর্থাৎ বধিত টাকাকড়ির 
সমন্তটাই নগদ আকারে ধরিয়া রাখিতে চাহিবে, খণপত্রে বা বণ্ডে নিয়োগ করিতে 
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চাহিবে না। ইহার কারণ, এইরূপ অবস্থায় লোকের মনে ধারণ! হয় ষে স্থদ সর্বনিয় 
. স্তরে পৌছিয়াছে এবং ভবিষ্যতে বাড়িবার সম্ভাবন। রহিয়াছে । স্থৃতরাং এখন খণপত্র বা 
বণ ক্রয় করা অপেক্ষা ভবিষ্বাতে সদর বাডিলেই বিনিয়োগ করা যুক্তিযুক্ত । 

নগদ-পছন্দ তত্বের ব্যবহারিক তাৎপর্য : এই প্রসংগে কেইনসের নগদ- 
পছন্দ তত্বের ব্যবহারিক তাৎপর্ষের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে । ব্যাংক-কর্তৃপক্ষ 
টাকাকড়ির যোগান বৃদ্ধি করিয়া দেশের নিয়োগ ( ০0010510610) বৃদ্ধি করিতে 

সহায়তা করিতে পারে। টাকাকডির যোগান বৃদ্ধি পাইলে স্থদের হার কম হইবে ) 
ফলে বিনিয়োগের (13507276) পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে । বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইলে 

লোকের আয় ও নিয়োগ বৃদ্ধি পাইবে । তবে এই পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা মনে রাখিতে 
হইবে। টাকাকডির যোগান “ৃদ্ধির তুলনায় যদি নগদ-পছন্দের হার বেশী বৃদ্ধি পায় 
তাহা হইলে হর্দের হার কমিবে না। ইহা ব্যতীত বিনিয়োগ একদিকে যেমন সদ, 
অপরদিকে আবার তেমনি মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতার (1281:517591 ০9010105 0 

০801681 )-__অর্থাৎ অতিরিক্ত মূলধন নিয়োগ হইতে লাভের সম্ভাবনার উপর নির্ভর 
করে। স্ুদ্হাসের তুলনায় ব্যবসায়ীদের লাভের আশা! আরও কমিতে পারে। 
এমতাবস্থায় সুদ কমিলেও বিনিয়োগ (1756500010) বুদ্ধি না পাইতে পারে। 

এই কারণেই প্রয়োজন হয় সরকারের পক্ষে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ করিবার । 
সমালোচনা : নগদ্-পছন্দ তত্বের সমালোচন। করিয়া বল। হইয়াছে যে সুদের 

হা ব্যাখ্যায় কেইনস্ মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতাকে উপেক্ষা 
মূলধনের প্রান্তিক করিয়াছেন, কিন্তু মূলধনের উৎপাদনশীলতা সম্পূর্ণ উপেক্ষণীয় 
নি নহে। উৎপাদ্দনকার্য সম্পাদন করিতে সময় লাগে এবং অনেক 

ক্ষেত্রেই অধিক মূলধন-ব্যবহারকারী উৎপাদন-পদ্ধতি অধিকতর 
উৎপার্দনশীল। এই কারণেই খণ-মূলধনের (1920-0871691 ) চাহিদা হয় এবং 

সদ দেওয়া হয়। 
আবার বলা হয়, ক্ল্যাসিক্যাল তত্বকে কেইনস্ যে অনির্দিষ্ট বলিয়া সমালোচনা 

করিয়াছেন তাহা নগদ্র-পছন্দ তত্বের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । কেইনসের তত্ব অনুসারে 
কদ্দের হার টাকাকড়ির যোগান ও টাকাকড়ির চাহিদা বা 

২। ক্র্যাসিক্াল নগদ-পছন্দের দ্বার নির্ধারিত হয়। কিন্তু আয়ের পরিবর্তন 
টাই সধ হইলে নগদ-পছন্দ রেখা বা স্থচী ([40010165 [76061:27)06 

04:০ ০৫ 9০১০৭০1০ ) পরিবতিত হয়। যে-পর্যস্ত না আয়ের 
স্তর (16551 ০% 19002) ) জানা যায় সে-পর্যস্ত হূদ কি হইবে তাহা জানা যায় 

না। আবার আয়ের ত্তর জানা যায় না, বদি-না সদর হার কি তাহা ইতিপূর্বে 
জানা থাকে। 

উপসংহার £ উপসংহারে বলা হয় উৎপাদনশীলতা, মিতব্যয়িতা বা সঞ্চয়, 
নগন্দ-পছন্দ এবং টাকাকড়ির যোগান--এই কয়টির সকলকেই নির্দি্ হুদততে স্থান 
দেওয়। গুয়োজন। 



৩২৬ অর্থবিষ্ভার ভূমিকা 

শনহক্ষিগুতলান্ 

হছদের তত্ব লইয়া বিশেষ মতবিরোধ আছে ।' হা সম্পর্কে তত্ব মোটামুটি ছুই প্রকার | প্রথম শ্রেণীর 
তবগুলি সদ কেন দেওয়া হয় তাহারই ব্যাখ্যার প্রচেষ্ট! করে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর তত্বগুলি হদের হার 
কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহারই পর্যালোচনা করে । 

এই প্রিতীয় শ্রেণীভুক্ত তন্বলির মধ্যে তিনটিই প্রধান_-(ক) ক্লযাসিক্যাল তত্ব" (থ) নয়া-ক্যাসিক্যাল 
তত্ব এবং (গ) কেইনসের তন্ব। ব্ল্যাসিক্যাল তত্ব অনুসারে সুদ নির্ধারিত হয় মূলধনের চাহিদা ও যোগান 
দ্বারা । নয়।-ব্লাাসিক্যাল তন্ব অন্রপারে হবদ নির্ধারিত হয় পণপ্রদানের উপযোগী তহবিলের চাহিদা ও 

যোগান দ্বর।। কেইনসের তত্ব অনুস।বে হ্দ নির্ধাবিত হয় টাকাকাড়র চাহিদা ও যোগান দ্বারা । 

কেইনসেব তত্ব নগদ-পছন্দ তত্ব নামেও অভিহিত । 

অনুশীলনী 
1. ড$1)96 00 ১০ 23007000 10 11)697650 2 40600070 108 010:01)063 110 (19 1569 

01 11)607936 01) 01110:21)6 ঠ57)05 0£ 19808, 

[ “হুদ” বলিতে কি বুঝ? বিভিন্ন পকার খণের উপর সুঙ্দেব হারের তাৰতম্যের কারণ নির্দেশ কর ।] 
(৩১০-১১ পৃষ্ঠা ) 

2,1015010838 6170 ০৮510110010 0৮৮৮ 800 2800 01100607056 80015 6189 90101)15 ০1 200005 

161) 110 002787510. 10 77)01105 , 

[ টাকাকড়ির চাহিদা ও যোগ।ন যেখানে পবম্পরের সমান সেখানে সুদের হার নিধারিত হয়। উত্তিটির 
পযালোচনা কর। ] (৩১৯-২৩ পৃষ্ঠা) 

9,.78001911 6110 10160105151], 11 775, ০০৮৭ 000. 110030165 1):066:01709 88170. 6৮0 06০ ০1 

87109705%, 

1 নগদ-পছন্দ ও হাদের হারের মধ্যে কোন সম্পর্ক থাকিলে তাহা ব]াখ্। কর। ] (৩১৯-২৩, ৩২৫ পৃষ্ঠা ) 
4. 00 2 51001610000 02 2501)9615 0159০0:9 ০1 20891956, 

| স্ছদের টাকাকড়িসক্রান্ত তন্বের উপর একটি সংক্ষিপ্ত টাকা রচনা কর। | ( ৩১৯-২৩ পৃষ্টা) 
রহ বত ও সারা 

যুনাফা 
২১ (চ২0ছান') 

মুনাফা প্রক্কতি (বিএ016 ০00): অধ্যাপক টাউসিগ 

(7895518 ) মুনাফাকে মিশ্র আয়” (৪. 10160 10০0012 ) বলিয়া বর্ণনা 

করিয়াছেন। বন্তত, ব্যবসায়ী বা অনিশ্চয়তা-বাহকের৯ উপার্জন 
ুলাদদমন্ততম.. বিভিন্ন আয়ের সংমিশ্রণে গঠিত। ইহার মধ্যে তাহার পারিশ্রমিক 

থাকিতে পারে, বিনিয়োজিত নিজন্ব যুলধনের হূদ থাকিতে 
পারে, নিজম্ব জমির খাজন। থাকিতে পারে, একচেটিয়া কারবারের লাভ থাকিতে 

পারে, ইত্যাদি । ইহাদের মধ্যে কোন্গুলিকে বা দিয়] প্ররুত মুনাফা নির্ধারণ 

১. সংগঠনকে উৎপাদনের চতুর্থ উপাদান এবং কু'কিবহনকে সংগঠনকার্ধের অন্তডূর্জি গণা করিলে 
মুনাফাকে- সংগঠকের আয় বলিয়া বর্ণনা করা বায় (৫৫-৫৬ পৃষ্ঠা দেখ)। মুনাফার আলোচনার এই 

অধ্যায়ে সগঠক, ঝু"কি-বাহক, উদ্যোক্তা এবং ব্যবসায়ী-_এই ঠারিটি শব্দ একই অর্থে বাবহার করা হইবে।' 



মুনাফা ৩২৭ 

কর] হইবে সে-স্বন্ধে অর্থবিদ্ভাবিদগণ একমত নহেন। স্থৃতরাং টাউসিগের মতে, 
মুনাফার প্রকৃতি আলোচনা বিরক্তিকরও বটে (076 13 ৪, 22160 220 & 
৬০:০০ 17)00176 ) | 

সাধারণ ভাষায় মুনাফ। বলিতে দ্রব্য ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রয়যূল্য ও বিক্রয়যূল্যের 
পার্থক্য এবং উৎপন্ন দ্রব্যের ক্ষেত্রে বিক্রয়মূল্য ও প্রত্যক্ষ উৎপাদন-ব্যয়ের ( ৫106০€ 
মোট মুনাফা 0056 ০৫ 10:0156100.) পার্থক্য বুঝাস্। অর্থবিদ্চায় এইরূপ 

মৃুনাফাকে মোট মুনাফ। (£:035 0:০0?) বলিয়া অভিহিত কর! 

হয়। মোট মৃনাকাকে সাধারণত বিনিয়োজিত মূলধনের উপর প্রতিদান (15005 ) 
হিসাবেই দেখ] হম। যেমন, ব্যবসায়ে যদ্দি ৫* হাজার টাকা বিনিয়োজিত থাকে এবং 
বৎসরে যদ্দি ১* হাজার টাঁক। মুনাফ1! হয় তবে মূলধনের উপর প্রতিদানের হার হইল 
শতকরা ২০। 

কিন্ত অর্থবিগ্যায় যাহাকে প্রকৃত মুনাফ1 বলিয়া গণ্য কর। হয় তাহা উপরি-বণিত 
মোট মুনাফ। নহে, নীট মুনাফ] (1996 0৫: 0016 000 ) মান্তর। 

এই নীট মুনাফা মোট মুনাফা হইতে কষেক প্রকারের উপার্জন 
বাদ দিলেই পাওয়। যায় । 

নীট মুনাফার উপাদান : মোট মুনাফার মধ্যে সাধারণত নিম্নলিখিত 
উপার্দনগুলি থাকে : 

১। সংগঠক স্বয়ং যোগান দিয়াছে এপ্দপ উত্পাদনের উপাদানের উপার্জন-_ থা, 
তাহার নিজন্ব জমিব খাজনা বা নিজস্ব যূলধনের সদ; 

২। সংগঠকের নিজন্ব পারিশ্রমিক ব! তব্বাবধানকার্ষের মজুরি ; 
৩। অনিশ্চয়তাবহনের ( 97০67091765 ) পুরস্কার 
৪1 . সংগঠনদক্ষতার তারতম্যজনিত উপার্জন, 
৫| একচেটিয়া কারবারের লাভ এবং 
৬। অপ্রত্যাশিত আয় (/170591] 17001769 )। 

উপাদানগুলির মধ্যে প্রথম ছুইটি সম্বন্ধে বিশেষ কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। 
যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান উহাদের বাদ দিয়াই নীট মুনাফার হিসাব করে। একমালিকী 
কারবার প্রভৃতিতে অবশ্য উহাদের বাদ দেওয়া! হয় না, কিন্ত মোট মুনাফা হইতে এঁ 
ছুইটি উপাদানকে বাদ দিলে তবেই নীট ব৷ প্রকৃত মুনাফার হিসাব পাওয়] যায় । 

মোট মুনাফার পরবর্তাঁ চারিটি উপাদানই-_অনিশ্চয়তাবহনের পুরস্কার, সংগঠন- 
দক্ষতার তারতম্যজনিত উপার্জন, একচেটিয়া কারবারের লাভ এবং অপ্রত্যাশিত 
আয়--নীট মুনাফার অস্ততূক্ত। কারণ, ইহাদের প্রত্যেকটিই মোটামুটিভাবে 
অনিশ্চয়তা-কহনকার্ষের ফল এবং ফলে অনিশ্চয়তা-বাহকের ( 200:6:61601 ) 

উপার্জন । 
বর্তমানে ব্যবসায়ী ভবিষ্যতের চাহিদা! অনুমান করিয়া উৎপাদন ব। মাল মজুত 

কর! ছাড়াও অন্যান্তভাবে ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা বহন করে। অনেক সময় সে উন্নততর 

নীট বা প্রকৃত মুনাফ। 
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কলাকৌশল (10150%80100.) প্রবর্তন করিয়া অপর সকলের অগ্রবর্তী হইতে চায়। 
উন্নততর কলাকৌশল বলিতে নৃতন ব্রব্য বা নৃতন পদ্ধতি বা নৃতন বাজার যে-কোনটিকে 
রাজা বুঝাইতে পারে। এই নৃতন পদ্ধতি ইত্যাদির প্রবর্তনকারীর 
বহনের পুরত্ার যে-অতিরিক্ত আয় তাহা নীট মুনাফার অস্তভূক্তি। আবার 

বিজ্ঞাপন প্রচার ইত্যাদির মাধ্যমে দ্রব্য-পৃথকীকরণ (1000০ 
01601:2110190100 ) দ্/রাও__অর্থাৎ সাধারণ জিনিসকে অসাধারণ জিনিস বলিয়া 
২। সংগঠনদক্ষতায় চালাইয়াও ব্যবসায়ী অতিরিক্ত কিছু আয় করিতে পারে । এই 
পি আয়ও নীট মুনাফার অন্তভূক্তি। একচেটিয়া কারবারের লাভও 

কতকট] সংগঠনদক্ষতার তারতম্যজনিত কারণে উদ্ভব হয়। 
কারবারী একচেটিয়া অধিকারলাভ করিতে এবং উহাকে বজায় রাখিতে পারে বলিয়াই 
৩। একচেটিয়া এই আয় হয়। অপ্রত্যাশিত বা আকনম্মিক উপার্জনের (ড5100- 
কারবারের লাভ 991] 1)00106 ) উপর সংগঠকের কোন হাত নাই । অনিশ্চয়তা- 

বহন করিয়া ব্যবসায়ে টিকিয়া থাকিতে পারিলে কখনও কখনও এই প্রকার আয় 

তাহার ভাগ্যে জুটিতে পারে । এই আয়ও নীট মুনাফার উপাদান । 
£। অপ্রত্যাশিত আয় মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, মুনাফা একপ্রকার অনিশ্চয়তা- 
ৰহনেরই পুরস্কার । ' 

এইভাবে মোট মুনাফ। হইতে অনিশ্চয়তাবহনকার্ষের সহিত সম্পর্কহীন উপার্জন_ 
যথা, সংগঠনকার্ষের জন্য মন্ুরি, নিজস্ব জমির খাজন। ইত্যাদি, বাদ দ্িয়। নীট মুনাফা 

বাহির করার পদ্ধতিকে একটি তত্বের আকারে প্রকাশ কর! যাইন্ে 
হাহ পারে। ব্যবসায়ী ব্যবসায়ে তাহার যে নিজন্ব মূলধন, শম ইত্যাদি 

নিয়োগ করে উহার্দের স্যোগ-ব্যয় (০০790:60/2 ০09) 

নির্ধারণ করা যাইতে পারে। মোট মুনাফ! হইতে এই স্থযোগ- 
ব্যয় বাদ দিলে যাহ! থাকে তাহাই হইল নীট বা প্ররুত মুনাফা । ধরা যাউক, কোন 
ব্যবসায়ে মোট মুনাফা হইল ৫০০* টাক1। এ ব্যবসায়ে ব্যবসায়ীর নিজন্ব জমি ও 
মূলধন নিযুক্ত আছে এবং উহাতে ব্যবসায়ী হিসাব করিয়! দেখিল জমি অপরকে ভাড়া 
চারার ছিলে, মূলধন অপরকে ধার দিলে এবং অপরের নিকট মাহিনায় 
মুনাফা কাজ করিলে তাহার বৎসরে ৩০০* টাকা আয় হইত । স্থতরাং 

এক্ষেত্রে ব্যবসায়ীর নিজন্ব উৎপাদনের উপাদানসমূহের স্থযোগ-ব্যক্ 
ব৷ স্থানাস্তর-ব্যয়__-অর্থাৎ বিকল্প নিয়োগে উহাদের উপার্জনের সম্ভাবন1 হইল ৩০** 
টাকা । অতএব, নীট মুনাফা হইল (৫*** টাক1- ৩০০ টাকা-) ২০০* টাক]। 

মুনা ও উত্পাদন্নেল অন্যান্য উপাদান্সেক্স আজেন্ 
ক্মথ্যে পাখন্ক্যি (1019752127065 06626] 01096 8120 06150179060 

'ন্হাা [10010965 ) : মুনাফার প্রকৃতি আরও সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন 
ও করিবার জন্ত উহার এবং উৎপাদনের অন্তান্ত উপাদানের আয়ের 

মধ্যে পার্থক্যগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কর] প্রয়োজন। মোটামুটিভাবে তিন দিক দিয়া 



মুনাফা ৩২৯ 

মুনাফার সহিত উৎপাদনের অন্যান্ত উপাদানের আয়ের মধ্য পার্থক্য নির্দেশ কর! ঘায়। 
 গ্রথমত, মজুরি, খাজন! ব! সুদের মত মুনাফা পূর্ব হইতেই চুক্তি দ্বার! নির্দিষ্ট থাকে না; 
অপর সকল দাবিদারের পাওন| মিটাইয়া উদ্বংত্ত থাকিলে তবেই মুনাফা উদ্ভূত হয়। 
রা জমির মালিক জানে যে সে বৎসরান্তে বা মাসের শেষে কত খাজনা 
মত মুনাফা চক্ি দ্বারা পাইবে, শ্রমিক প্রানে যে নিরিষ্ট সময়াস্তরে সে কত মজুরি পাইবে, 
নির্দিষ্ট থাকে না খণদাতাও জানে যে সে কত স্থদ পাইবে ) কিন্তু অনিশ্চয়তা-বাহক 

( 6720:20050607) জানে না যে সে কত মুনাফ!। পাইবে এবং 

আদৌ পাইবে কি না। বস্তত, অনিশ্চয়তা বা বু'কিবহনের দরুন উদ্ভূত হয় বলিয়া 
মুনাফার প্রকৃতিও সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। অন্যভাবে বলিতে গেলে, উৎপাদনের অন্যান্য 
উপাদান তাহাদের কার্ষের জন্য দাঁম (101০6 ) পায়। অনিশ্চপ্নতা-বাহক পায় অনিশ্চিত 
পুরস্কার (01006169517 1610) ব] উদ্বংত্তাংশ ১ 

ঘিতীয়ত, অনিশ্চয়তা! মুনাফার প্রতি বলিয়! উহার পরিমাণও বিশেষ পরিবনশীল। 
২। অন্তান্ঠ আয়. কোন বৎসর হয়ত বা! প্রচুর লাভ হইল, পর বৎসর হয়ত ততোধিক 
অপেক্ষা মুনাফার ক্ষতি হইল। মজুরি, খাজন। ও সুদের হারে কিন্তু এইরূপ পরিবর্তন 
পারার অধিক লক্ষ্য করা যায় না? যূলযন্তরের পরিবর্তনের ফলে উহাদের পরিবর্তন 

ঘটে ধীরে ধীরে, কিন্ত মূনাফ। সাড়। দেয় ততক্ষণাৎ। 
তৃতীয়ত, উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের আয়ের মধ্যে একমাত্র মুনাফাই খণাত্মক 

৩। সকল আয়ের (0০820৮০) হইতে পারে । মুনাফার পরিমাণ বিশেষ পরিবর্তনশীল 

মধ্যে একমাত্র মুনাফাই বলিয়! ধনাত্মক মুনাফা (7০0911৮৪ 0:০0?) বা! লাভের পরিবর্তে 
খণাস্মক হইতে পারে একেবারে খণাত্মক মুনাফা! ব। ক্ষতি দেখা দিতে পারে ; কিন্তু মজুরি, 
খাজন] বা সদ কখনও খণাত্মক হয় না, বড়জোর উহাদের হার শূন্য হইতে পারে। 

সুনাফ্াল্প ভভ্ভন্ব (9150 ০৫ 17:09€ ) : মুনাফার উদ্ভব হয় কেন? 
এ-সম্বন্ধে বিভিন্ন তত্ব প্রচলিত আছে: খাজনাতত্ব (226 7১০0: ), মজুরিতত্ব 

( ৬/95০5 "7০015 ), গতিশীল তত্ব (105189701০71)6015 ), 

বিডির মুনাফাতত ঝু'কিবহনতত্ (2191-19287:775 56505 ) এবং অনিশ্চন্নতা- 

বহনতত্ব €( [01)5216517265-10621108 10605 )। 

ক। মুনাফার খাজনাতত্ব (860৮ 11)6015 0£ 7১026) : এই তত্ব 

অনুসারে মুনাফার প্রকৃতি খাজনারই অনুরূপ । যেরূপ খাজনাহীন জমি (10-:61/0 
12709 ) থাকে, সেইব্প মুনাফাহীন সংগঠকেরও (0:8217196 ) 

ফর প্রকৃতিপ সন্ধান পাওয়া যায়। এই প্রান্তিক সংগঠক মাত্র উৎপাদনের ব্যয়ই 
সংকুলান করিতে সমর্থ হয় ; স্থৃতরাং তাহার মুনাফা বলিয়! কিছু 

থাকে না। প্রান্তিক সংগঠকগণ হইতে যাহাদের সংগঠন-নৈপুণ্য অধিক, মাত্র তাহারাই 
মুনাফা! নাভ করে। অতএব, মুনাফা খাজনারই মত বিভিন্ন সংগঠকের মধ্যে গ্ররুতিগত 

১, ”& চা589 28 8 0109 0930. 10 & 06108170, 82000506 01 আ ০10 8700. 2306998 18 9 0219 
10 201 8 100 3 096 0:0085 8:09 1006 2 01106, 10097 976 ও 19810087 36900 ১১০ ০ পিক দক 



৩৩০ অর্থবি্ভার ভূমিক৷ 

পার্থক্যের (1080019] 01761610015] 80521) ) দরুন উদ্ভূত হয়। স্থতরাং মুনাফ। 

নৈপুণ্যেরই পুরস্কার বা খাজনা (1606 ০৫6 2011165 )। খাজনা উৎপাদন-ব্যয়ের 

অংগীভূত হয় না বলিয়] মুনাফাও দামকে প্রভাবান্বিত করে না। প্রান্তিক সংগঠকের 
উৎপাদন-ব্যয়ের উপর যাহা থাকে তাহাই মুনাফ1) তাহাই অধিকতর কর্মদক্ষ উদ্যোক্তাগণ 
ভোগ করিয়! থাকে। প্রান্তিক সংগঠক পায় মাত্র পরিচালনার পারিশ্রমিক | 

মুনাফার খাজনাতত্ব ব্যাখ্যা! করেন ওয়াকার ( ৬/9117) এবং অন্যান্য মাকিন 
অর্থবিদ্ভাবিদ ৷ তত্বটির বিরুদ্ধে সমালোচন৷ হইল যে, ইহ ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা- 

বহনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। অনিশ্চয়তাবহনই উদ্ভোক্তার 
তঝটির সমালোডন' ( 20606170 ) প্ররূত কার্য এবং ইহার জন্য সে পুরস্কার 

প্রত্যাশ। করিবেই ।১ এই প্রত্যাশিত পুরস্কার ব! মুনাফ। উৎপাদন-ব্যয়ের অংগীভূত হয়ঃ 
ইহার হিসাব ধরিয়াই উদ্যোক্তা তাহার উৎপন্ন দ্রব্যের দাম-নির্ধারণ করে।২ মুনাফার 
প্রত্যাশা যদি না থাকিত তবে লোকে ব্যবসায়-সংগঠনের কার্ষে উদ্ঠোগী হইত না, 
নিদিষ্ট মজুরিতে অপরের নিকট নিযুক্ত হইবারই চেষ্টা করিত। এই দিক দিয়া 
উদ্যোগ ( 26600115০ ) জমির সহিত কোন মতেই তুলনীয় নহে। জমি প্রকৃতির দান, 

উহার কোন যোগান-দ্রাম নাই। কিন্তু ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মানুষের যোগান-দাম আছে। 
তাহাকে নিিষ্ট নিয়োগের পরিবর্তে উদ্যোগে উৎসাহিত করিতে হইলে প্রচলিত মজুরির 
অতিরিক্ত কিছু তাহার সম্মুখে ধরিতে হইবে । এই “অতিরিক্ত কিছু'ই গরত্যাশিত 
মুনাফা । ইহা! প্রান্তিক বা প্রাস্তোধ্ব সকল উদ্যোক্তারই প্রাপ্য-_যর্দিও বা লব্ধ 
মুনাফ|! (26811590 7:09) বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন হইতে পারে । আরও সহজভাবে 

বলিতে গেলে, অনিশ্চয়তাবহনের দরুন যে-পুরস্কার তাহ! সকল উদ্যোক্তাই পাইবে, কিন্ত 
সংগঠন-নৈপুণ্যের পার্থক্যের জন্য লব্ধ মুনাফার পরিমাণে তারতম্য থাকিতে পারে। 

খ। মুনাফার মভুরিতত্ব (ড/৪869 1১6075 ০৫7০6): এই তত্বের 
প্রতিপাদ্য বিষয় হইল যে মুনাফার প্ররুতি মজুরিরই মত, খাজনার মত নয়। তত্বটির 

ব্যাখ্যাকর্তাগণ-_যথা, টাউসিগ, ডাভেনপোর্ট (1085%0১0:6) 
৬ প্রভৃতি অর্থনীতিবিদ বলেন, সংগঠন ( 08917159010 ) শ্রমেরই 

একটি রূপ-য্দিও বা উন্নততর বূপ। সুতরাং সংগঠন, 
সংহতিসাধন ( ০0-0:0108010) ) প্রভৃতি বিভিন্ন কার্ষের জন্য উদ্যোক্তা পারিশ্রমিক 

ছাড়া আর কিছু পায় না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাঁয় যে, বেতনভোগী ম্যানেজারই এই 
সকল কার্য সম্পাদন করে এবং ম্যানেজারের সংগঠন-নৈপুণ্য যত অধিক হয় তাহার 
বেতনও তত অধিক হয়। উপরন্ত, আজ যে বেতনভূক ম্যানেজার, কাল সে. নিজস্ব 
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করিতে পারে এবং আজ যে স্বাধীন ব্যবসায়ের মালিক, কাল সে 

১. এখানে সংগঠনকার্য ও অনিশ্চয়তাবহন ব! উদ্যোক্তার কার্ষের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কব যাইতে 
গারে। সংগঠক বা ব্যবস্থাপক মাহিনা-করা লোক হইলে যাহারা লাভক্ষতির দায়িত্ব'বহন করিয়া মূলধন 
যোগান দেয় ( যেমন, যৌথ মুলধনী প্রতিষ্ঠানের অংশীদারগণ ) তাহাদেরই উদ্োক্তা বলা যাইতে পারে । 

২, 49090906156 02006 19 & 9036 9590015 1106 866৪, 1069:986 8100 29796. 09170005088 
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বেতনতৃক্ ম্যানেজারের পদ্দ অধিকার করিতে পারে। সুতরাং সংগঠন (01881198010) 
- বা উদ্চোগ (৪062105 ) বলিয়া কোন পৃথক উৎপাদনের উপাদান নাই ; ফলে 

মুনাফা বলিয়া উপাদানের পৃথক আয়ও (527951860 2০01-15000)6 ) নাই। 

অতএব, মুনাফাকে মজুরিরই অন্যতম রূপ বলিয়। গণ্য করা যুক্তিযুক্ত ।১ 
এইভাবে মুনাফাকে মজুরির গোরষ্ঠীভূত করা৷ সমালোচকগণ দ্বার! সমথিত হয় নাই। 

উদ্যোক্তা ও বেতনভূকৃ ম্যানেজারের কার্ধ এক নহে। উদ্ঘোক্তা অনিশ্চয়তা বহন করে, 
চর বেতনতূক্ ম্যানেজার করে না। দ্বিতীয়ত, উদ্যোক্তা স্বয়ং-নিযুক্ত 

| কিন্তু বেতনভূক্ ম্যানেজার-সহ সকল শ্রমিকই পর-নিযুক্ত। এই 
ছুই কারণে ম্যানেজারের আয় চুক্তি দ্বার নিদিষ্ট থাকে; কিন্তু উদ্যোক্তাকে খণাত্মক 
মুনাফা (0০902 01069) ব। ক্ষতির দায়িত্ব বন করিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে 
উদ্যোক্তার আয় কতকটা স্থযোগন্থবিধ। ব1 সম্ভাবনার ( ০:213০2 ) উপর নির্ভরশীল । 

কিন্ত সম্ভাবনার সহিত মজুরির কোন সম্পর্ক নাই। স্থৃতরাং মুনাফাকে মজুরি বলিয়া 
গণ্য কর! চলে না। 

গ। মুনাফার গতিশীল তত্ব (7057287030 7010025 0£ 7026) £ 

মুনাফার গতিশীল তত্ব প্রচার করেন অন্যতম মাকিন অর্থবিগ্যাবিদ ক্লার্ক (]. 3. 0181)। 
টানা তিনি বলেন, স্থিতিনীল সমাজে জনসংখ্যা, অভাবের প্রকৃতি ও 
মুনাফা উদ্ূত হয়. পরিমাণ, যৃলধনের পরিমাণ, উৎপাদন-পদ্ধতি, সংগঠন্যবস্থা 

প্রভৃতি সকলই অপরিবতিত থাকে বলিয়! প্রতিযোগিতার প্রভাবে 
মুনাফা শেষ পর্বস্ত শূন্যে পরিণত হয়। স্থিতিশীল সমাজে সকল কিছুই জানা বা! জানার 
যোগ্য থাকে বালিয়া ঝুঁকি ব৷ অনিশ্চয়তা বলিয়া কিছুই থাকে না, ফলে মুনাঁফারও 
উত্তব হয় না। এইবপ ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাগণ মাত্র তত্বাবধান কার্ধের পারিশ্রমিক ও 
নিজস্ব উপাদানের দাম পাইয়া থাকে। 

মুনাফার উদ্ভব হয় গতিনীল সমাজ-ব্যবস্থায়। সেখানে উদ্যোক্তাগণের কার্ষের ফলেই 
হউক (যেমন, নৃতন ব্্ব্য উৎপাদন) অথবা জনসংখ্য। ইত্যাদির পরিবর্তনজনিত কারণেই 
হউক উৎপাদন-ব্যয় ও বিক্রয়যূল্যের মধ্যে পার্থক্য দেখা ষায়। এই পার্থক্যটুকুই মুনাফা 

মুনাফার গতিশীল তত্বের বিরুদ্ধে প্রথম সমালোচন1 কর! হইয়াছে এই বলিয়া যে, 
সকল পরিবর্তনের ফলেই মুনাফার উদ্ভব হয় ন1। যে-সকল পরিবর্তন অঙ্মেয় তাহাদের 
ূ্ বিরুদ্ধে বীমার ব্যবস্থা করিয়া ঝুঁকি এড়ানো যায়। দ্বিতীয়ত, 
95 আমরা গতিশীল জগতেই বাঁস করি বলিয়া 'পরিবর্তনজনিত 
কারণেই মুনাফা দেখ! দেয়'-_এইরূপ উক্তি করা, মুনাফার অস্তিত্ব সত্যই দেখ! যায় 
এইরূপ উক্তি করার মতই । পরিশেষে, সংগঠন-নৈপুণ্যের তারতম্যের জন্য যে মুনাফার 
পরিমাণে অনেকটা তারতম্য দেখা যায় তাহা এই তত্ব স্বীকার করে না। . 

ঘ। মুনাফার ঝুঁকিবহুনতত্ব €01515719291176101)6015 01 10216 ) : 

এই তত্ব অনুসারে মুনাফা ঝু'কিবহনের পুরস্কার মাত্র । স্থতরাং ঝুকি ত বেশী হইবে 
১,708 50686 16879908170 8৪ & 10:00 ০1 889৪. 
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প্রত্যাশিত মুনাফার পরিমাণও তত অধিক হইবে ; নচেৎ পর্যাপ্ত সংখ্যায় উদ্যোক্তার 
সন্ধান মিলিবে না। ব্যবসায়ের ঝুকি ছুই প্রকারের হয় : (ক) ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠার ঝুকি 

রর এবং (খ) ব্যবসায়-পরিচালনার ঝুঁকি। প্রথম ক্ষেত্রে বিনিয়োগ 
ুরার হন যুভিযুক্ত হইয়াছে কি না, তাহা জানিবার জন্য উদ্মোস্তাকে 

বিশেষীকৃত যন্ত্রপাতিতে মূলধন নিবদ্ধ করিয় মাসের পর মাস ব 
বৎসরের পর বৎসর বসিয়! থাকিতে হয় এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তাহাকে বাজারের 
তেজীমন্দা অবস্থা এবং এ বিশেষ পণ্যের চাহিদার পরিবর্তনজনিত সকল ঝুঁকিই বহন 
করিতে হয়। শ্রমবিভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ভবিষ্যৎ চাহিদ! অন্্মান করিয়া 
পরিচালিত উৎপাদন-ব্যবস্থায় উভয় প্রকার বুকিই অপরিহার্য । ঝুঁকিবহন করিতে 
লোক বিশেষ রাজী হয় না বলিয়। উদ্যোক্তার সংখ্যা পরিমিত থাকে এবং যাহারা উহা 
বহন করে তাহারা পুরস্কারস্বরূপ মূলধন নিয়োগের প্রতিদান (1600) 08 ০801651 ) 

অপেক্ষাও অধিক মুন্যফ! অর্জন করিতে সমর্থ হয়। 
ঝুঁকিবহনতত্বের বিরুদ্ধে বল! যায় যে, উদ্যোক্তার উপার্জনের সমন্তটাই ঝুকি- 

বহনের দরুন নয়। উহার মধ্যে তত্বাবধানের জন্য পারিশ্রমিক, একচেটিয়া কারবারের 
হি লাভ, সংগঠন-নৈপুণ্যের তারতম্যের জন্য প্রাপ্য প্রভৃতি থাকে । 

্ দ্বিতীয়ত, মুনাফার পরিমাণ ঝুঁকির আনুপাতিক হয় এইরূপ 
বলাও ভূল । স্বর্ণ-উত্তোলনকার্ধে ঝু'কির পরিমাণ অত্যধিক কিন্তু ইহাতে অধিকাংশের 
ভাগ্যে সাধারণ বা! শ্বাভাবিক মুনাঁফাও জুটে না। ক্থতরাং কার্তারের ভাষায় বল! যায়, 
ঝুঁকিবহনের দরুনই মুনাফার উদ্ভব হয় না; মুনাফার উদ্ভব হয় অধিকতর দক্ষ 
উদ্োক্তাগণ ঝু'কির পরিমাণ হান করিতে পারে বলিয়।৯ 

অধ্যাপক নাইটের (80186) মতে, ঝুঁকি ছুই প্রকার : (ক) যে-সকল ঝুঁকি 
পরিমেয় এবং (€খ) যে-সকল ঝুঁকি একপ্রকার অপরিমেয়। বীমা-ব্যবস্থার ছ্বারা 
এই প্রথম শ্রেণীর ঝু'কির বিলোপসাধন কর! যাইতে পারে। সুতরাং ইহার] মুনাফার 
উত্তবের কারণ হইতে পারে না। মুনাফার উতদ্ভব ঘটে অপরিমেয় ও অনিশ্চিত 
দ্বিতীয় শ্রেণীর ঝুঁকির জন্যই । তবে ইহার্দিগকে 'ঝুকি' না বলিয়া “অনিশ্চয়তা 
( 07০20091) ) আখ্যা দেওয়াই যুক্তিযুক্ত । 

উ। মুনাফার অনিশ্চয়তাবহুনতত্ব € [07:০616517765-7581206 6০ 
০£ 7:08): নাইটের অনুসরণে আধুনিক লেখকগণও বলেন যে অনিশ্চয়তাই 

রর মুনাফার উদ্ভবের কারণ২ এবং মুনাফা অনিশ্চয়তাবহনেরই 
758 পুরস্কার । অনিশ্চয়তার উত্তব হয় প্রধানত ছুইটি কারণে : 
বহনের পুরস্কার (ক) দৃরদৃষ্টির অভাব এবং (খ) পরিবর্তনশীল সমাজ-ব্যবস্থা! ৷ 

যে-উৎপাদক নৃতন পণ্য বাজায়ে যোগান দিতেছে সে জানে না 
যে উহার চাহিদা কিরূপ হইবে । তবুও মুনাফার আশায় তাহাকে নৃতন ত্রব্য উৎপাদন 

১০. 4[9:02768 81185 1006 0908089 71879 875 10209 ৮০6 0808089 90108802 9:00:6707006008 
৩ 816 6০0 250006 61182), 

২, 41902050099 0812 02161 30 0000611211055., 1361020810 
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করিয়া যাইতে হয়। আবার বর্তমান জান থাকিলেও ভবিষ্যৎ সকল সময়ই অনিশ্চিত। 
. রুচি স্বভাব ও ফ্যাসানের পরিবর্তন, রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তন, আয়ের ব্টনে পরিবর্তন, 

ব্যবসাবাণিজ্যের অবস্থার পরিবর্তন, পরস্পর-সম্পকিত দামের পরিবর্তন প্রভৃতি কারণে 
চাহিদা! হ্রাস পাইয়া মুনাফাকে খণাত্মক (176880৬০ ) করিয়া তুলিতে পারে। 

অতএব, অনিশ্চয়তা বর্তমান উৎপাদন-ব্যবস্থার সহিত অংগাংগিভাবে জড়িত রহিয়াছে 
এবং উহার ভার কাহাকেও ন! কাহাকে বহন করিতেই হইবে । 

অনিশ্চয়তার ভাঁর কিছুটা বহন করে শ্রমিক, কিছুটা বহন করে রাষ্ট্র, আর বাকিটা 
পড়ে উদ্যোক্তাদের উপর । তবে এখনও ষে অনিশ্চয়তার মূল ভার 

৪:7৮ ব্যক্তিগত উদ্যোগের উপর রহিয়াছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
উদ্যোক্তা ব্যবসায়ীরা এই ভার নিশ্চয়ই বহন করিবে না, যদি-না তাহাদের 

মুনাফার প্রত্যাশ। থাকে । মোটামুটিভাবে এই প্রত্যাশিত মুনাফাই 
অনিশ্চয়তাবহন ব1 উদ্চোগের যোগ|ন-দাম । স্ৃতরাং ইহা উতপাদন-ব্যয়ের অস্তভূ্তি। 

অনিশ্চয়তাবহনতত্বও সমালোচনার হাত হুইতে বক্ষ! পায় নাই। বল! হয়, 
উদ্যোগের যোগান একমাত্র অনিশ্চয়তা দ্বারাই নির্ধারিত হয় ন। বিনিয়োগযোগ্য 
মূলধনের অভাব, স্থযোগের অভাব, অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব প্রভৃতিও ব্যবসায়- 
উদ্যোগকে সম্প্রসারিত হইতে দেয় না। দ্বিতীয়ত, উদ্যোক্তার ঘে-আয় তাহা। একমাত্র 

অনিশ্চয়তাবহনের জন্যই নহে। সংগঠনকার্য, দরার্দরির ক্ষমতা 
সমালোচনা ইত্যার্দির জন্যও সে উপার্জন করিয়া থাকে। একই আয়তনের 
একই ব্যবসাষে ছুইজনের মধ্যে দ্বিতীয় জনের সংগঠনক্ষমতা অধিক হইলে দ্বিতীয় 
ব্যক্তি অধিক মুনাফা লাভ করিবে। তৃতীয়ত, অনিশ্চয়তাবহনের যে যোগান-দাম 
আছে সেই ধারণারও বিরোধিতা কর হইয়াছে । অনিশ্চয়তাবহুন অন্যতম মানসিক 
ধারণ! এবং এই কারণে উহা! প্রকৃত ব্যয়ের (2581 ০955) অন্ততূক্ত।১ উৎপাদনের 
উপাদানের যোগান প্ররুত ব্যয় দ্বারা নির্ধারিত হয় না, নির্ধারিত হয় স্থানাত্তর-ব্যন়্ 
( 0:818966 ০956) বা সৃযোগ-ব্যয় (০20:81%্5 ০০9) দ্বারা__ অর্থাৎ বিকল 

নিয়োগে এ উপাদান কি উপার্জন করিতে পারে তাহার দ্বারা। অনিশ্চয়তাবহনের 
ক্ষেত্রে বিকল্প নিয়োগের-_অর্থাৎ অনিশ্চয়তাবহন ন। করিয়া অন্য কিছু করার প্রশ্ন নাই। 
স্থতরাং উহার স্থানাস্তর-ব্যয় নাই, ধোগান-দামও নাই। পরিশেষে, অনিশ্চয়তাবহন 
অপরিমের বলিয়া ইহা! মুনাফার পরিমাণও সঠিকভাবে পরিমাপ করিতে পারে না। 

উপসংহার : তবুও বল! যায়, বিভিন্ন তত্র মধ্যে অনিশ্চয়তাবহনের ধারণাই 
মুনাফার উত্তবের কারণ সর্বাপেক্ষা৷ সম্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করে। যদি উৎপাদ্বন- 
ব্যবস্থা ও ব্যবসায়ের জগতে অনিশ্চয়তা বলিয়া কিছু না থাকিত, সকলেই যদি 
রুটিন-মাফিক চলিত, তবে একচেটিয়। কারবারের লাভ (220709015 8৪47 ) ছাড়। 

মূনাফ। বলিয়। কিছুই থাকিত না। উৎপাদক তখন নির্ভয়ে উৎপাদন করিত, 

১. প্রকৃত ব্যয় বলিতে প্রতীক্ষা, বেদনা, ত্যাগন্থীকার প্রভৃতি বুঝায়। 



৩৩৪ অর্থবিগ্ভার ভূমিকা 

ব্যবসায়ী নির্ভয়ে মাল মজুত করিত এবং পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ফলে ত্রব্যমূল্য 
উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হইয়। দাড়াইত। তখন ছইটি একই আয়তনের একই 

ব্যবসায়ের মালিক ও কর্মচারীর উপার্জনেও কোন পার্থক্য 
অনিশ্ঠাতাবহনতব্ত থাকিত ন!। নীট মুনাফাকে অনিশ্চ়তাবহনকাধজনিত উপার্জন 

বলিয়া গণ্য করা হইলে উহার উন্তবের ব্যাখ্যা মোটামুটি 
অনিশ্চয়তাবহনের মধ্যেই পাওয়া ষায়। 

মুন্না ও উত্পাদন্নল্যক্তর (60156 2180. 009) : মুনাফার 

খাজনাতত্ব অনুসারে মুনাফা একপ্রকার উদ্বংত্ত মাত্র ; বিভিন্ন উদ্টোক্তার কর্মদক্ষতার 
তারতম্যের জন্যই ইহার উদ্ভব হয়। যেমন, খাজনাহীন জমি (150-66 1900) 
থাকে, তেমনি মুনাফাশূন্য উদ্যোক্তারও (150-7:056 21)0:2101:215601) সন্ধান 

মিলে। উৎপন্ন ভ্রব্যের বাজার-দাম প্রান্তিক বা মুনাফা শৃন্ত 
৪৮ উদ্যোক্তার উত্পা্ন-ব্যয়ের সমান হয় বলিয়! মুনাফ। উৎপাদন- মুনাফা 
উৎপাদন-ব্যয়ের ব্যয়ের অংগীভূত হইতে পারে না। উপরস্ত, মুনাফা সম্পূর্ণ 
অংশ নয স্বপ্লকালীন ঘটনা, দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে উহার সাক্ষাৎ মিলে না। 
উদ্যোক্তার যোগান জমির ন্যার নিদিষ্ট নহে বলিয়। প্রাস্তোধর্ব (1009-00276109] ) 

উদ্যোক্তাগণ মুনাফা] লাভ করিতে থাকিলে নৃতন নূতন লোক আমিয়া ব্যবসায়ে যোগ 
দিবে। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে, দাম কমিবে এবং মুনাফা শৃন্ে পরিণত হইবে । 
অতএব, স্বপ্লকালীন বা দীর্ঘকালীন কোন ক্ষেত্রেই মুনাফ! উৎপাদন-ব্যয়ের অন্তরভূক্ত 
হইয়া বাজার-দামকে প্রভাবান্বিত করে না। 

মুনাফা যে উৎপাদন-ব্যয়ের অংশ নয় তাহা গতিশীল তত্বের (105091020 
পু?০০: ) প্রতিপাগ্য বিষয় । এই তত্ব অনুসারে স্থিতিশীল অবস্থায় গ্রতিযোগিতার 

প্রভাবে মুনাফ। সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় । স্থতরাং পূর্ণাংগ গ্রতিযোগিতাধীনে 
উহগতিসীল তবেরও দীর্ঘকালীন অবস্থায় মুনাফা থাকিতে পারে না। একমানধ 

প্রতিনিয়ত পরিবর্তনের ক্ষেত্রেই কিছু সংখ্যক উদ্ঘোক্তার পক্ষে 
স্থযোগের সদ্যবহার করিয়া মুনাফা অর্জন কর] সম্ভব হয়। অতএব, মুনাফাই খন 
শূন্ত হইবে তখন উহা! উৎপাদন-ব্যয়ের অংগীতৃত হয় কিরূপে? 

অপরদিকে মার্শীলের অভিমত হইল যে মুনাফার হার অবশ্ঠই ধনাত্মক (0০510৮6) 
হইবে-_নচেৎ পর্যাপ্ত সংখ্যায় উদ্যোক্তাদের সন্ধান মিলিবে না। 

নলের মতা,  খাজনাহীন জমি থাকিতে পারে,কিনত মুনাফা হীন উদ্যোক্তার করনা 
উঃপাদন-ব্যয়ের কর] যায় না। দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে ব্যবসায়ী যি শ্বাভাবিক 
অংগীভূত মুনাফাও (:5021521 00905) লাভ করিতে ন! পারে তবে সে 
ব্যবসায় বন্ধ করিয়! দিবে। এই শ্বাভাবিক মুনাফাই উৎপাদন-ব্যয়ের অস্তভূরক্তি। 

উদ্চোক্তা তখনই শ্বাভাঁবিক মুনাফা লাভ করে খন সংশ্লিষ্ট শিল্প ভারসাম্য অবস্থায় 
খাকে। এই অবস্থায় উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ব। উৎপাদনের পরিমাণে হাঁসবৃদ্ির 
কোন ঝৌঁক দেখা দেয় না । 



মুনাফা ৩৩৫ 

আধুনিক লেখকগণের মতে, শুধু স্বাভাবিক মুনাফা! নয় প্রত্যাশিত সকল মুনাফাই 
- উৎপাদন-ব্যয়ের অস্তভূক্তি। মুনাফার প্রত্যাশ] করিয়াই উদ্তোক্ত। 
টিপা ব্যবসায়ে নামে এবং দামের অন্ততূক্তি করিয়াই বাজারে মাল 
সকল ক্ষেত্রেই যোগান দেয়। একখানি পুস্তকের দাম € টাক হইলে উহার 
দামের অন্ততুক্তহব মধ্যে প্রকাশকের প্রত্যাশিত মুনাফা! রহিয়াছে, একখানি শাড়ীর 
দাঁম ৮ টাক! হইলে উহার মধ্য হইতে প্রত্যাশিত মুনাফা বাদ যায় নাই । 

লব্ধ মুনাফা (165811590 19:09) অবশ্য উতৎপাদন-ব্যয়ের অন্তভূক্তি নয়। ইহ] 

অনিশ্চয়তাবহনের পুরস্কার এবং ইহার পরিমাণ বাজার-দাম ছার নির্ধারিত হয়। 
একখানি বই' বিক্রয় করিয়া উৎপাদক হয়ত প্রত্যাশিত ১ টাকা 

সিডর মুনাফা পাইল, কিন্ত যতক্ষণ পর্যস্ত পর্যাপ্ত সংখ্যক বিক্রয় না হইতেছে 
ততক্ষণ পর্যস্ত হয়ত প্ররুতপক্ষে কোন মুনাফারই উত্তব হইবে না। 

যাহা) হউক, প্রত্যাশিত মুনাফা মোটামুটিভাবে অভিজ্ঞতা দ্বার! নির্ণাত হয় বলিয় উহা 
এবং লব্ধ মুনাফা অনেক ক্ষেত্রে পরস্পরের সহিত সমান হইতে দেখা যায়। ইহার ফলে 

দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে অন্তত পরোক্ষভাবে লব্ধ মুনাফাও দামের 
্ অস্ততুক্তি হয়। বন্ত্-উৎপাদনে যর্দি শতকরা ২* ভাগ লাভ থাকে 

তবে দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে বন্বের দীম উৎপাদন-ব্যয়ের শতকর! ২০ 'ভাগ অধিক হইবে | 
লব্ধ মুনাফা কতকটা সংগঠনদক্ষতা, কতকটা বিচারশক্তি এবং কতকটা৷ সৌভাগ্যের 

ফল। স"গঠনদক্ষতা ও বিচার়শক্তির জন্য লব্ধ মুনাফা! যে-পরিমাণ উদ্ভূত হয় তাহা বাদ 
দিলে প্রকৃত মুনাফা বা অনিশ্চঘতাবহনের পুরস্কার পাওনা ঘায়। দীর্ঘকালীন ভিতিতে 

একই শিয্লাস্তর্গত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ইহা একই হইবার প্রবণতা 
দীর্ষকানীন ভিত্তিতে দেখা দেয়। কারণ, প্ররুত মূনাফ। ইহার অধিক হইলে নৃতন নূতন 
মুনাফায় পার্থকা উদ্যোক্তা আসিয়! ব্যবসায়ে যোগ দিবে এবং উহার কম হইলে অনেকে 
থাকে না ব্যবসায় ছাড়িয় দিবে । এই প্রত মুনাফাকে যদি “দ্বাভাবিক মুনাফা, 
বলিয়া গণ্য করা হয়, তবে বলা যায় ষে ভারসাম্য অবস্থার প্রত্যাশিত মুনাফা স্বাভাবিক 
মুনাফার সমান হয় এবং হ্বাভাবিক মৃনাফা উৎপাদন-ব্যয়ের অস্ততূক্ত হয়। 

নিভিক্স উত্পাদন্ন-প্রতিষ্টান গু শ্পিল্সেল মধ্যে মুনাফান্ল 
হালে তালতিজ্য্য (৬2108010175 10 00925 170০0০01) [71109 2120 

[1)00560169 ) : মুনাফ। অনিশ্চয়তাবহনের পুরস্কার বলিয়া অনিশ্চন্নতার ভার যত বেশী 
হইবে মুনাফাও তত অধিক হইবার প্রবণতা দেখা যাইবে । একই শিশ্পান্তর্গত বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠানে অনিশ্চয়তার পরিমাণ এক থাকে বলিয়! মুনাফার হারও মোটামুটি এক হয়। 

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যদি মুনাফার হারে পার্থক্য দেখা যায় তবে 
রর হয় তাহার কারণ হইল সংগঠনদক্ষতার তারতম্য । মুদির ব্যবসায়ে 

যদি বিনিয়োজিত মূলধনের উপর শতকর। ১ ভাগ লাভ হয়, তবে 
মুনাফা ইহার কম বা বেশী হইলে ধরিতে হইবে যে মালিকের সং 
যথাক্রমে কম বা বেশী। বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে কিন্ত অনিশ্চয়তার "পরিমাণভেদে থাকে 
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বলিয়া মুনাফার হারেও বিভিন্নতা দেখা যায়। মুদির ব্যবসায় অপেক্ষা! পুস্তকের ব্যবসায়ে 
মুনাফার হার বেশী, কারণ অনিশ্যয়তাও বেশী। মুদিখানার মালের চাহিদা সকল 
সময়ই আছে, কিন্তু পুস্তক-বিক্রেতাঁকে অবিক্রীত পুস্তক কিলোগ্রাম দূরে বিক্রয় করিতে 
হইতে পারে । যে-সকল শিল্প নৃতন, যে-সকল শিল্প সহজেই মন্দাবাজারের কবলে পতিত 
হয় সেই সকল শিল্পে মুনাফার হার বেশী হয়। যে-সকল শিল্পে বিশেষীকত যূলধন-দ্রব্য 
বিশেষভাবে আবদ্ধ হইয়া থাকে সেই সকল শিল্পেও মুনাফার হার অপেক্ষাকৃত অধিক 
হয়। কারণ, ইহা না হইলে এ সকল শিল্পে প্রয়োজনীয় পরিমাণ মূলধন বিনিয়োজিত 

হইবে না । ফলের দোকান ও মুদির দোকানে যদি লাভের হার 
চি একই হয় তনে ফলেব দোকানের পরিবর্তে লোকে মুদিদোকান 

খুলিতেই উৎস্থক হইবে; কারণ ফলের ব্যবসায়ে যে মাল পচিয়! 
নষ্ট হইবার ভয় আছে, তাহ মুদ্দির ব্যবসায়ে নাই। অতএব, বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে 
মুনাফার হারে মোটেই সমতা দেখা যায় না, যেটুকু দেখা যায় তাহা৷ হইল মুনাফার পক্ষে 
বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিমাণ অনিশ্চয়তার সমানুপাতিক হইবার প্রবণতা ।১ 

তনহক্ষিপ্রা 
মুনাফা অন্যতম মিশ্র আয-_ইহার মধ্যে বিভিন্ন উপাদান থাকে । ইহাব মধো অনিশ্চয়তাবহনের 

পুরক্কারকেই প্রধান উপাদান বলিয়! গণা করা হয। 
মুনাফার প্রকৃতি অন্যান্য উপাদানে আয় হইতে পৃথক । 
মুনাফার উত্তব সম্বন্ধে বিভিন্ন তত্ব আছে। তন্মধো ঝুকিবহনতত্ব ও অনিশ্চয়তাবহনতত্বই বিশেষ 

উল্লেখযোগা, কারণ মুনাফাব উদ্ভবেব কাবণেব ব্যাথা অনেকাংশে ইহাদের মধোই পাওয়া যায। 
লন্ধ মুনাফ! উৎপাদন-বাযেব অস্তভূর্ত না হইলেও পতাশিত মুনাফা উৎপাদন-ব্যযের অস্ততুক্ত । 
মুনাফার তারতমোর প্রধান কারণ হইল ঝুঁকির তাবতমা । কবের সহিত মুনাফার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ । 

1. ায 0০ 0:০02768 81189? 21০ 0০০৪ 100ঠি6 0107 10200 06০ 1012)08 011800106 ? 

[ মুনাফার উদ্ভব হয কেন? মুনাফার সংগে অন্তান্ত আযের পার্থকা কোথায ? ] 
(৩৩১-৩৪ এবং ৩১৮-২৯ পৃষ্ঠা ) 

2,.00180৭9 600 ০0188011807 8101009106৭ 01 00:08, “1১028 20 11000 2916 820৫ 
8০ 17001 81016 1)0 1১210. 700 50 82:90? 09159 £898079 10৮ 5০07 8,108 গে 

[ মুনাফার উপাদানগুলি সম্বন্ধে আলোচনা কর। “খাজনার মত মুনাফাও দামের অন্তভূক্ত হয় না।” 
তুমি কি উক্তিটিকে সমর্থন কর? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর । ] (৩২৭-২৮ এব্ং ৩৩৪-৩৪ পৃষ্ঠা ) 

9,.:10190089 109 81521006776 61056 4010869 81৩ (09 75810. 102 21977010102, 

[ পমুনাফা ঝু'কিবহনের পুরক্কার” উক্ভিটির পর্যালোচন। কর । ] (৩৩১-৩২ পৃষ্ঠা) 
4, ০ 009৪ 00:06 01197 [০] 0690৫ 10117009 01 16%09601 11100109 2 10171511 056 

26186100, ০০৮৮৪910 20006 8700. 11910, 

[অন্যান্য উপাদানের আয় হইতে মুনাফার পার্থকা কোথায়? মুনাফ! ও ঝু'কির মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা 
কর।] ্ (৩২৮২৭ এবং ৩৩১-৩২ পৃষ্ঠা) 

১, 40095 89 00 62000007 6058109 6089110 ০1 0০268, 0০6 02017 6০:05 9590 
29698 ০01 00:056 89 60091196 01797625065 110, 609 095769 ০1 22008101265 1915 07 105550028 
22) 21587520% 1100 856৮199,+ 09121007088 



পরিশিষ্ট 
ভোক্তার আচরণ ও উৎপাদনতত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয়ের অতিরিক্ত 

আলোচনা 

২২ 4 [0০00.] 





ক। ভ্ডান্তাল আচল (002500961 2617851081) £ 
€ গ্রন্থের ১৫৮-৭২ পৃষ্ঠা ) নিয়ে ভোক্তার আচরণসংক্রান্ত পছন্দতত্ব বা নিরপেক্ষতা- 
রেখার অতিরিক্ত বিষয়ের মধ্যে নিয়লিখিতগুলিই প্রধান : 

১। নিরপেক্ষতা-রেখার বৈশিষ্ট্য €12:010210695 0 11101£26157)06 

08:5৪ ) : আধুনিক অর্থবিদ্যার আলোচনায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ তা-রেখার 
প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া! যায়। ক্থৃতরাং নিরপেক্ষতা-রেখার বৈশিষ্টাগুলি সম্পর্কে 

সুস্পষ্ট ধারণ! লইয়া চল! প্রয়োজন। ইতিপূর্বে চাহিদার 
দে রেখার আলোচনা প্রসংগে এই বৈশিষ্টাগুলির ইংগিত ( ১৬*-৬১ পৃষ্ঠা ) 

দেওয়! হইলেও নিয়ে উহাদের বিস্তৃততর বিশ্লেষণ দেওয়া! হইল। 

প্রথমেই দেখা যায় যে নিরপেক্ষতা-রেখা নিয়গতিমম্পন্ন হয় এবং বামদিক হইতে 
ডানদিকে ঢালু হইয়া নামে (006 91096 ০৫ 20] 17016161002 ০01৮6 19 

06680%0 )। ইহার কারণ সহজেই কুঝিতে পারা ঘায়। কোন নিরপেক্ষতা- 
রেখার বিভিন্ন বিন্দু ষে-সকল ব্রব্যসমন্য় (০০0091780975 ০ £০০৫9) নির্দেশ 

করে তাহাদের প্রতোকটিই ক্রেতার নিকট সমভাবে কাম্য বা 

এলি 85 সমপরিতৃধ্দায়ক। স্তরাং পরিতৃপ্তি সমান রাখিতে হুইলে 
দিকে নিযগতিমম্পন্ন যখন ভ্রব্যসমন্থয়ের মধ্যে একটির বৃদ্ধি করা হয় তখন অপর 

দ্রবাটির পরিমাণ কমাইতে হয়। যর্দি ধরা যায় ঘে 5 এবং 

" দ্রব্য লইয়! দ্রবাসমন্য় গঠিত তাহা! হইলে কোন ভ্রবাসমন্থয়ে 2-এর পরিমাণ 

বাড়াইলে এ দ্রব্যসমন্থয় হইতে 2 ভ্রব্যের পরিমাপ কমাইয়া দিতে হুইবে, নতুবা 
ব্য দুইটির বিভিন্ন সমন্বয় সমভাবে কাম্য বা! সমতৃপ্তিদায়ক হইবে না। অতএব বলা 

যায় যে, নিরপেক্ষতা-রেখা বামদিক হইতে ডানদিকে নিয়গতিসম্পন্ন হয়। নিরপেক্ষতা- 
রেখা ঘর্দি নিয়গতিসম্পন্ন না হয় তাহা হইলে উহা হয় অন্থতূমিক (17015070581) 
আর না-হয় উল্লন্থ (৮2:0০৪1 ) বা উর্ধ্ব- 

গতিসম্পন্ন ( 85781. 51015 ) হইবে। 

এখন যর্দি ধর! যায়, নিরপেক্ষতা-রেখা 

অন্থভূমিক তাহা হইলে উহার অর্থ 
দাড়াইবে যে ভ্রব্যসমন্বয়ের অন্ততূক্তি একটি 
দ্রব্যের পরিমাণ সমান রাখিয়া অপরটির 
পরিমাণ বাড়াইয়! চলিলেও ক্রেতার নিকট 

এই বিভিন্ন ভ্রবাদমন্থয়ের কাখ্যতা! সষানই 
“থাকিয়া যায়। যেমন, পার্খবতাঁ রেখাচিত্রে 
17 যর্দি নিরপেক্ষতা-রেখা হয় তাহা 
হইলে ২৭ একক ৩ ব্রব্য ও ২৭ একক 

ঠ জবা লইয়। গঠিত অরবাসমন্বয় এবং 
২* একক % অ্রধা ও৩* একক ঠূজব্য লইয়। গঠিত জধ্যসমঘয় উভয়ই ক্রেতার 

৩৩৯ 
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নিকট সষভাবে কাম্য । কিন্তু এই সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য ময়। উপরি-উক্ত ছুইটি 
ভ্রব্যনমন্থয়ের হধ্যে লোকে ছিতীয়টিই অধিক পছন্দ করিবে, কারণ খ্বিতীয়টিতে ৩৮ 
ভ্রবোর পরিমাণ সমান থাকিলেও 5 দ্রব্যের পরিমাণ অধিক । আবার নিরপেক্ষতা 
রেখা যদি 715 রেখাটির মত হয় তাহা হইলে ২* একক 9৩২৭ একক ৩ লইয়া 
গঠিত ভ্রবাসমন্বয় এবং ২০ একক 5% ও ২৪ একক ৬ লইয়। গঠিত ভ্ব্যপমন্বয় উভয়ই 
সমতৃপ্ডিদায়ক হইয়া দাড়ায়। এই ্গিদ্ধাস্তও অবাস্তব ; স্থতরাং গ্রহণযোগ্য নয় ॥ 
পরিশেষে, নিরপেক্ষতা-রেখা যদি 141 রেখাটির মত উধ্বগতিসম্পন্ন ( 2022 
৪109158 ) হয় তাহা হইলে অর্থ দাড়ায় ২০ একক 2৩২ একক 5 ইয়া গঠিত 
ভ্রব্যলমণ্থয় এব* ৩ একক 7 ও ২৪ একক ৩” লইয়। গঠিত ভ্রব্যপমন্থয় সমতৃপ্তিদায়ক ) 
এই সিদ্ধাস্তও গ্রহণ কর! যায় না। স্বতরাং গ্রহণষোগা সিদ্ধাস্ত হইল যে নিরশেক্ষতা- 
রেখা বামদিক হইতে ডানদিকে নিক্নগতিসম্পননই হয়। 

দ্বিতীয়ত, নিরপেক্ষতা-রেখার অন্যতম গ্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে উহ! প্রায় সকল 
ক্ষেত্রেই উৎপতিষ্থলের দিকে উত্তন (০০0৮5 6০ 0১০ 0118177) হয়। এইরূপ 

হইবার কারণ হুইল ক্রমহাসমান প্রান্তিক পরিবর্তনযোগাতার ক্ষক্ত 
5 (006178/ 0£ 10100118151)106 1%18161781] 500801606- 

উত্তল হয় 11105 ) বা পরিবর্তনের ক্রমহাসমান প্রাস্তিক' হারের সুজ 
(05618৬7 0£ 10800110151105 71218108178 ০ 50৮৮ 

5010000 ) | যখন কোন ব্যক্তি তাহার পরিত্তপ্তি ক্ষুপ্ন না করিয়া একটি দ্রব্যের ফতটা। 
পরিমাণ ত্যাগ করিয়। অন্য একটি দ্রব্যের অতিরিক্ত একক লইতে রাজী থাকে তখন 
তাহাকে পরিবঙনের প্রান্তিক হার (10516179118 0£ 90056105005 ) বল? 
হয়। পরিবঙনের এই হার ক্রমঠাসমান হয়; কোন দ্রব্যের পরিমাণ যত কম হয় তত 

উহার আপেক্ষিক পরিবর্তন-যুল্য (50151600101 ৮219০) বাড়িয়া! যায়। অর্থাৎ, 

যে-দ্রব্যের পরিমাণ কম হয় তাহার প্রাস্তিক উপযোগ অন্ত যে-দ্রবোর পরিমাণ অধিক 
তাহার প্রান্তিক উপধোগের তুলনায় অধিক হুয়। উদ্াহরণম্বরূপ ধরা যাউক যে 
১1৬০৮, ২৮4৩৩ এবং ৩%+২-_খই তিনটি ক্রব্যসমন্য়ই কোন ব্যক্তির 
নিকট লমান আকর্ষণীয় বা সমতৃপ্তিদারক। এই উদ্বাহরণে দেখা যায়, ব্যক্তিবিশেষ যখন 
১১1৬ ভ্রবালমন্বয় ভোগ করিতেছে তখন সে ১ একক অতিরিক্ত যু দ্রব্যের জন্ত 
৩ একক ৩ দ্রব্য ছাড়িস্া দিতে রাজী । ইহার পর আর ১ একক 5 ভ্রবোর পরিবর্তে 
মাত ১ একক %” দ্রব্য ছাড়িতে রাজী । ইহার অর্থ হইল, 5 ভ্রব্াটি ঘত কষিয়? 
যাইতেছে উহার প্রান্তিক উপধোগ তত বাড়িতেছে, আর 5 ব্রধাটি ঘত কাড়িতেছে 
উহার প্রান্তিক উপযোগ তত হাস পাইতেছে। এই কারণেই অতিরিক্ত একক 5 ডব্য 
পাইবার জন্ ক্রমহাসমান হারে 5 দ্রব্য ছাড়িগা দিতে রাজী হইতেছে । 

নিয়ের রেখাচিত্র সাহায্যে বিষয়টিকে পরিস্ফুট কর] যাইতে পারে । এই রেখাচিজে 
8০105, ৮2, নর] এবং ০4 ছার] 2 দ্রবোর সমান পরিমাণ বুঝাইভেছে। 
ব্েখাচিত্রটিতে দ্বেখা যাইতেছে ফে কোন ব্যক্তি 2 জব্যের পরিমাণ বাড়াইস্বা চলিজে 
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ক” অব্যটি ক্রমহাসমান হারে ছাড়িয়। দিতে রাজী থাকিবে । যেমন, কোন ব্যক্তি যখন 
নিরেক্ষতা-রেখার 4 বিন্দুতে নির্দিষ্ট পরিমাণ 7 ও ৩” দ্রব্য ছুইটির সমন্বয় ভোগ 
করে তখন সে অতিরিক্ত 730 পরিমাণ 5 দ্রব্যের পরিবর্তে 48 পরিষাণ 2 ভরব্য 
হ্াভিয়া দিতে রাজী। ঘখন এ ৬ 
ব্ব/ক্তি নিরপেক্ষতা-রেখার ০ বিন্দুতে 

থাকে তখন 10% পরিমাণ অতিরিক্ত 
5৫ স্রব্যের জন্য 01) পরিমাণ % দ্রব্য 

ছাড়িয়। দিতে রাজী থাকে । অঙ্থরূপ- 
ভাবে এ ব্যক্তি নিরপেক্ষতা-যেখার 
ক্লু বিন্দুতে থাকিলে 4 দ্রব্যে 
'্ঘবতিরিক্ত 70 এককের পরিবর্তে % 
জব্যের £€৮ পরিমাণ ছাভিয়া দিতে 
প্রস্তত থাকে । স্বতরাং দেখা 
বাইতেছে ঘে ধখন 75 দ্রব্যে 
পরিমাণ বাডাইয1 চল হয় তখন 
৮ জ্রব্যের পরিমাণ ক্রমহাসমান হাবে কমাইয়! দেওয়া সম্ভব হয় (213১০)১৯ 
47৯07 ১৮19 )। এই কারণেই নিবপেক্ষতা-রেখাটি উৎসবিন্দু ০-র দ্িকে 
তল (505৬০ (0 006 01181 0) হয়। 

তৃতীয়ত, কোন ছইটি নিবপেক্ষতা-রেখা প্বস্পবকে ছেদ করিতে পারে না (400 

কট 11501612102 01525 5511] ০৬৪1 00955 6801) 00167? )। নিয়েব রেখাচিত্রের 

সাহায্যে ইহা প্রমাণ করা হইতেছে । এই রেখাচিত্রে ধর] হইয়াছে দুইটি নিরপেক্ষত1- 
রেখা পরস্পরকে এ" বিন্দুতে ছেদ্দ করিয়াছে । দ্বিতীয় নিরপেক্ষতা-রেখা 12-এর 
-5 বিন্দুর ভ্রব্যসমন্থয় (5000109- 
€202 01 0005 1210155217650 

৯7 ০০1 5 ) প্রথম নিরপেক্ষতা- , ্ 
রেখা 15-এর & বিন্দুর দ্রব্যসমন্বয়ের নর 

ুলনায় অধিক আকর্ষণীয় ও 
ধিক তৃপ্তিদায়ক, কারণ 7২ বিন্দুর ২ 
স্কুলনায় 5 বিন্দুতে কোন ব্যক্তি % শি 
«3 % উভয় ভ্রব্যের অধিক পরিমাণ 
ভোগ করিতে পারিতেছে। এখন ৯" ূ 

“আমর! জানি যে প্রথম নিরপেক্ষতা- 
€রেখা 12-এর প্রত্যেক বিন্দুর নু একি 
জব্যলমন্বয় সমান আকর্ষণীয় এবং 

জ্ষতৃত্িদায়ক১ অন্গুরূপভাঁঙর দ্বিতীয় নিরপেক্ষতা-রেখ! 1৪-এর প্রত্যেক বিশু 
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ক্রব্যসমন্বয় সমান আকর্ষণীয় ও সমতৃথ্থিদায়ক | স্থতরাং হিতীয় নিরপেক্ষভা-রেখা 
19-এর প্রত্যেক বিন্দুর দ্রবাসমন্বপ্ন প্রথম নিরপেক্ষতা-রেখা! 12-এর প্রত্যেক বিন্দুর, 
দ্রব্যসমন্থয় অপেক্ষা অধিক তৃপ্তিদায়ক ও আকধষণীয় । এই অবস্থায় বিশেষ ভ্রব্যসমন্বয়্ 

নির্দেশ করে এমন কোন বিন্দু ( ষেমন, ?" বিন্দু) ছুইটি নিরপেক্ষতা- 
গ। কোনচডইটি রেখায় একই সংগে থাকিতে পারে না। অতএব, উপরের 
০ চিএ রেখাচিত্রে যে-অবস্কা দেখানে! হইয়াছে তাহ। যুক্তিসংগত হইতে 
কবে না পারে না। কারণ, এই রেখাচিত্রের অর্থ দাড়ায় যে £ ও 5 উভয় 

বিন্দুর ভ্রব্যসমন্বয়ই ?" বিন্দুর দ্রব্যসমন্বয়ের সহিত সমভাগে আকধণীয় 
এবং £২ বিন্দুর ভ্রব্যসমন্বয়ের আকর্ষণ ও 5 বিন্দুর দ্রব্যসমন্য়ের আকর্ষণ সমান । কিন্তু 
পূর্বেই দেখানে হইয়াছে যে 5 বিন্দুর ভ্রব্যসমন্বয়ে 5 ও % উভয় ভ্রব্যের পরিমাণ 
অপেক্ষাকৃত অধিক হওয়ায় £২ বিন্দুধ দ্রব/সমন্বয়ের তুলনায় 5 বিন্দুর দ্রব্যসমন্বয় কোন 
ব্যক্তির নিকট অধিক আকর্ষণীয় ও তৃপ্তিায়ক হইতে বাধ্য | 

২। আক্ম-্প্রস্ভাব (11)00706 [7£66০%): ভোক্তার আয় পরিবতিত 

হইলে তাহার ভারপাম্যের অবস্থা কি দ্রাড়াইবে না-টাড়াইবে উহার ইংগিত 
ইতিপূর্বেই ( ১৬৯-৭* পৃষ্ঠা) আলোচন! কর! হইয়াছে। বিষয়টির আর একটু, 
বিশদ আলোচনা কর] হইতেছে । জিনিসপত্রের দাম এবং ভোক্তার রুচি ও 

পছন্দ অপরিবতিত থাকিলে ভোক্তার আয়ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে তাহার ভারসাম্য 
অবস্থা! ও দ্রব্যাদির ক্রয়ের পরিমাণ পরিবতিত হয়। ইহার ফলে তাহার অবস্থার উন্নতি 
কিংবা অবনতি হইতে পারে- অর্থাৎ তাহার পরিতৃপ্তি পূর্বের তুলনায় কম বা বেশী 

আর-পরিবর্তনের হইতে পারে, কারণ আয়-পরিবর্তনের ফলে তাহায় ব্যয় পরিবতিত 
ফলাফল্কেই আয়- হইয়া থাকে । আয়-পরিবর্তনের এই ফলাফলকেই অর্থবিগ্ভায় আয়- 

প্রভাব বলা হর প্রভাব (1)000)6 66০0) বলা হয়। নিয়ের (ক)-রেখাচিত্রের 

সাহায্যে আয়-পরিবতনের ফলাফল দেখানে। যাইতে পারে । ধর] যাউক, প্রথমে মৃল্য- 
রেখা (021০6 14776 ) হইল 174 (ক) 

এবং প্রথম নিরপেক্ষতা-রেখা 1$- 

এর “১ বিন্দুতে ভোক্তার ভারসাম্য 
হইতেছে । এই অবস্থায় ক্রেতা 
দ্রব্যের 00 পরিমাণ এবং % দ্রব্যের 
05 পরিমাণ ক্রয় করিবে । এখন 

ধরা যাউক, ভোক্তার আয়ব্যয় 
বৃদ্ধি হইল এবং ফলে নতুন মুল্য- 
রেখ! হইল 17,374) 1 রেখাচিত্রে 

দেখা যায় যে 41441 যৃল্য-রেখ। 

দ্বিতীয় নিরপেক্ষতা-রেখা 19-কে 
723 বি্কৃতে ম্পর্ণ করিতেছে। নুতরাং এখন ভোক্তার ভারসাম্য হইধে £% 
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বিন্দুতে এবং ক্রেতা" 2! ভ্রব্যের 07" পরিমাণ ও ৮ ভ্রব্যের 08 পরিমাণ ক্রয় করিবে। 

ক্রেতার পরিতৃপ্তিও বৃদ্ধি পাইবে, কারণ আয়ব্যয় বৃদ্ধির ফলে সে দ্বিতীয় নিরপেক্ষতা- 
রেখায় চলিয়৷ গিয়াছে। ক্রেতার আয়ব্যয় আরও বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে মৃল্য-রেখা। 
যদি 79719 হয় তাহা হইলে 2৪ বিন্দুতে ক্রেতার ভারসাম্য স্থাপিত হইবে । এই 
7, ?2$১ 28 ইত্যাদি বিন্দু হারা বুঝাইতেছে ষে দ্রব্য ছুইটির দাম এবং ক্রেতার রুচি ও 
পছন্দ অপরিবতিত থাকিয়] মাত ক্রেতার আয় পরিবতিত হইলে বিভিন্ন আয়ের স্তরে 
ক্রেতার ভারসাম্য অবস্থা এবং ক্রয়ের পরিমাণ কি কি দাডাইবে। এখন যদি 
7, 25, 78 ইত্যাদি বিন্দু সংযোগ করিয় 07 রেখাটি অংকন কর] হয় তাহ! হইলে 
উহাকে বল। হয় আয়-ভোগ রেখ! (17000206-0:072501070001) 08৮০ ) বা ব্যয়- 

ভোগ রেখ! (:5567016015-00179070790102 (81:৮5 ) | এই রেখা হইতে বুঝ। 

যায় ষে দাম এবং ক্রেতার রুচি ও পছন্দ স্থির থাকিয়া ক্রেতার আয়ব্যয় পরিবতিত 
হইলে বিভিন্ন আয়ব্যয়ের স্তরে ছুইটি দ্রব্যের ক্রয়ের পরিমাণ কি দীডাইবে।১ 

সুতরাং ক্রেতার আয় পরিবতিত হইলে আয়-পগ্রভাবের প্রকৃতি কি হুইবে তাহা 
আয়-ভোগ রেখা হইতে বুঝা ষায়। সাধারণত আয়-ভোগ রেখার আরুতি 
(ক)-রেখাচিত্রে অংকিত আয়-ভোগ রেখার মত হয় এবং এ রেখা! উপরে ডানদিকে 

ঢালু হইয়া উঠে (91069 0৮৮21050001) 11816) । 

রা তি ইহার অর্থ হইল যে সাধারণত ভোক্তার আয় বৃদ্ধি পাইলে 
সাহায্য দেখানো হয় সকল ত্রব্যের ক্রয়ের পরিমাণই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। তবে 

কোন কোন ক্ষেত্রে দেখ! যায় যে আয়-ভোগ রেখা কিছুট] স্তরের 
পর উপরে বামর্দিকে কিংব। নিচে ডানদিকে বাঁকিয়া যায় (51065 019৮58105 (0 

€1)2 1666 101 5101995 ৫01- (খ) 

৮/81:05 €0 015০ 11676 )। 

এইরূপ আয়্-ভোগ রেখার 
তাৎপর্য হইল ক্রেতার আয়বৃদ্ধি 
হইলে সেকোন কোন ভ্রবোর 
ক্রয় কমাইয়া দেয়। যেমন, 
দরিদ্রশ্রেণীর আম বাড়িলে 
তাহার। নিকুষ্ট ধরনের ব্রব্যের 
পরিবর্তে উৎকৃষ্ট ধরনের ভ্রব্যাঘি 
ক্রয়ের দিকে ঝুঁকিতে পারে-_ 
বাদাম তৈলের বদলে ঘি কিংব! 
গুড়ের বদলে চিনি ইত্যাদির 
ক্রয় বাড়াইতে পারে। এইভাবে আয়বৃদ্ধির ফলে যে-ভ্রবোর ক্রয়ের পরিমাণ কমিক; 

১, 10060206-00885822961070 00155 “8180%8 20৭ 90708010060 288088৪ /0 01981081718 
12099779 জ 1060 01095 ০৫ ০০৪৪ 8০০০৪ 87:69 81550 800 00:1868705.5 9691019 800 17879 
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যায় তাহাকে অর্থবিষ্ভায় বল! হয় “নিরুষ্ট' (17661307 ) ভ্রবা। বিষয়টিকে (খ) ও গে) 

রেখাচিত্র দেখানে হইল। 
' উপরের (খ)-রেখাচিত্তরটিতে দেখা যাইতেছে যে আয়-ভোগ রেখা ০ 

উপরে বামদিকে ০৩-মক্ষের €গ) 
দিকে বাকিয়া গিয়াছে। ইহা 
হইতে বুঝা! যাইতেছে, ক্রেতার 
আয় ঘত বাড়িতেছে সে তত 5: 
জরবোর ক্রয় কমাইয়া দিতেছে । 
এক্ষেত্রে 5 দ্রব্যটি হইল নিকুষ্ট 
প্রবা । অপরদিকে পার্খের (গ)- 
রেখাচিত্রটিতে দেখা যাইতেছে 
ঘে আয়-ভোগ রেখ! 02 ভান- 
দিকে নিচে বাকিয়। গিয়াছে । 
ইছার অর্থ দাড়ায় যে ক্রেতার 
আয়বুদ্ধি হওয়ার ফলে % 

ভ্রব্যের ক্রয়ের পরিমাণ কমিয়! যাইতেছে | এক্ষেত্রে % দ্রবাটি নিকুষ্ট দ্রব্য । 
এই আলোচনা হইতে বল! যায় যে খন আয়-ভোগ রেখা (ক)-রেখাচিত্রে গ্রদশিত 

0% রেখার মত বামদ্দিক হইতে ডানদিকে উপরের দিকে উঠিয়া যায় তখন আয়-প্রভাব 
( ঘ০০০৪ ০০৫) দুইটি দ্রবোর বেলাতেই ধনাত্মক ( 00316155 ) হয়। 

অপরপক্ষে আয়-ভোগ রেখা যখন (খ) ও (গ) রেখাচিত্রদ্ধয়ের 077 ও 0০ রেখা 
হুইটির মত বামদ্দিকে কিংব! ভানদিকে বাঁকিয়! যায় তখন কোন একটি দ্রব্যের ক্ষেত্রে 
আয়-প্রভাব খণাতআ্ক (172£8015 ) হয়। 

৩। দাম-প্রভাৰ €(7:10৩ [286০6 ) £ দ্রবোর আপেক্ষিক দাম (1618 05০ 
01০25 ) পরিবর্তনের ফলাফলকেই দাম ব৷ যূল্য প্রভাব বলা হয়। অন্তভাবে বল 
যায় যে ক্রেতার আয় রুচি ও পছন্দ এবং অন্থান্য দ্রব্যের দাম অপরিবতিত থাকিয়া 
কোন একটি ভ্রব্যের দাম পরিবতিত হইলে ক্রেতার যে-ভারসাম্য অবস্থার পরিবর্তন 

হয় তাহাকেই দাম-্রভাব বা যৃল্য-প্রভাব আথা দেওয়া হয়। 
85২1549, ই দাম-্রভাব ব| -গ্রভাব -ভোগ রেখার (7901০6- কানের এই দূ ল্য মুল্য র 

(50158015010) 0025০ ) সাহায্যে দেখানে। হয়। ১৬৭ পৃষ্ঠার 
৫নং রেখাচিত্রে দেখানে হইয়াছে যে যূলা-ভোগ রেখার প্রকৃতি কি। এখানে বিষয়টির 
বিস্তৃততর আলোচন] কর! হইতেছে । ধরা যাউক, কোন ক্রেতা! নিথিষ্ট দাষে 7 ও 
ছা বা মুলা প্রভাব. এই ছুইটি ভ্রব্য ক্রয় করিতেছে । আরও অঙ্মান কর। বাউক 
সূলা-ভোগ রেখার যে তাহার আয় ও রুচি অপরিবতিত আছে এবং % ভ্রবোর দাম 
সাহাযো দেখানোহর স্থির থাকিয়া 2 ভ্রব্যের দাম হাস পাইর়াছে। এখন অবস্থা 
কি দাড়াইবে? নিয়ের (ঘ)-রেখাচিভটির সাহায্যে ইহার উত্তর দ্েওয়। যাইতে পারে। 

রি । 14১ 1) 

॥ ভাবত পারিসাণ 
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রেখাচিত্র্টিতে ধর! হইয়াছে ঘে প্রথমে ক্রেতার ভারসাম্য হইতেছে £ বিন্দুতে 
। এবং সে 2 ভ্রব্যের 04 পরিমাণ €ঘ) 
ও ৩ ভ্রবোর 812 পরিমাণ ক্রয় 

করিতেছে । যদ্দি ক্রেতা তাহার 
আয়ের সম্পূর্ণটা মাত্র 5 ভ্রব্য ক্রয়ে 
ব্যয় করিত তাহ! হুইলে সে 08 
পরিমাণ 7 ভ্রব্য ক্রয় করিতে 
পারিত। অপরপক্ষে যদ্দি আয়ের 
লম্পুর্ণটাই % দ্রব্য ক্রয় করিতে বায় 
করিত তাহা হইলে সে 04 পরিমাণ 
"৮ দ্রব্য ক্রয় করিতে পারিত। এখন 

ধরা যাউক যে এর দাম হাস 
পাইল এবং উহার ফলে 4.9 যুল্য- 
রেখাটি 0%-অক্ষের ডানদিকে সরিয়! গিয়া 2131 হইল। এই অবস্থায় ক্রেতার 
নৃতন ভারসাম্য স্থাপিত হইবে দ্বিতীয় নিরপেক্ষতা-রেখ৷ 15-এর 1 বিন্দুতে, কারণ 

এঁ বিন্দুতেই মূল্য-রেখা 84 দ্বিতীয় নিরপেক্ষতা-রেখা 125-কে স্পর্শ করিয়াছে। 
এখানে দেখা যাইবে 2:-এর মূল্য হ্রাস পাওয়ার ফলে -এর ক্রয়ের পরিমাণ 044 
হইতে বাড়িয়া 0712-তে দ্াড়াইয়াছে। মনে রাখা প্রয়োজন ষে 2-এর দাম 
পরিবর্তনের দরুন 7, 2 ইত্যার্দি যে-সকল ভারসাম্য বিন্দু স্থাপিত হয় তাহা 
সংযোগ করিয়া মুল্য-ভোগ বেখা ( 001০5-00095800190101 001৪) অংকন 

করা হয়। 

উপরের (ঘ)-রেখাচিত্রে ক্রেতা ষে 4 দ্রব্যের মৃল্যহাস হওয়ার দরুন যৃল্য-ভোগ 
রেখ! ধরিয়া 2 বিন্দু হইতে 421 বিন্দুতে সরিয়া আসিল তাহার যূলে ছুইটি 
শক্তি বা প্রভাব কার্য করিয়াছে অর্থাৎ যুল্য-প্রভাব ছুইটি শক্তি দ্বার! গ্রভাবান্বিত 
হয়। ইহাদের মধ্যে একটি হইল আয়-প্রভাব অপরটি হইল পরিবর্তন-প্রভাব। 

প্রথমত, 2৫ দ্রব্যের মত কোন দ্রব্যের মূল্য হাস পাইলে ক্রেতার 
নাউ আার- প্রভাব আয় বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া ধরা ঘায়। উদাহরণম্বরূপ ধর! 
ও পরিবর্তন-প্রভাব  যাউক, 2-এর দাম যখন ২ টাক তখন ক্রেতা উহ ক্রয় করিতে 

মোট ১* টাকা বায় করে। এখন যদি 5-এর দাম কমিয়। 
১ টাকা হয় তাহা হইলে পূর্বের পরিমাণ 2 জ্রবা ক্রয় করিয়া তাহার হাতে ৫ টাকা 
থাকিয়া যাইবে । স্বতরাং বল! যায় ষে ক্রেতার প্রকৃত আয় বাড়িয়! গিয়াছে। ফলে 
ক্রেতা অধিকতর পরিমাণে 5 ও ৩ হুইটি ভ্রব্যই ক্রয় করিতে সমর্থ। এবং 

2 অ্রবাটি বদি নিকুষ্ট ভ্রব্য (12266510£ €০০৫৪ ) ন! হয় তাহ। হইলে উহার ক্রয়ের 
পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে । এইভাবে কোন ভ্রব্যের দাম-পরিবর্তনের দরুন প্রকৃত 
আদ্র পরিবতিত হওয়ায় ক্রয়ের পরিমাণ যে পরিধতিত হয় তাহাকে আয়-গ্রভাব বলা 

4 ভ্রাবাতি পাণিআাণ 
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হয়। পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার (ঘ)-রেখাচিজ্ের সাহায্যে এই আয়-প্রভাবকে দেখানো যায়। 
এ রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে 2 দ্রব্যের দামহ্বাসের ফলে ক্রেতার ভারসাম্য ? বিন্দুর 

পরিবর্তে উচ্চতর নিরপেক্ষতা-রেখ। 19-এর £3 বিন্দুতে হইতেছে । ন্থতরাং বল! যায় 
যে ?$ বিন্দুতে ক্রেতার পরিতৃপ্তি অধিকতর হইয়াছে এবং তুলনায় অবস্থার উন্নতি 
হইয়াছে । এখন 2-এর দামহাসের দরুন যে-পরিমাণ পরিতৃপ্তি বা অবস্থার উন্নতি 
হইয়াছে তাহা 5 ও % ছুই দ্রব্যের দাম স্থির রাখিয়া ক্রেতার আয়বৃদ্ধির সাহাষো। 
কিভাবে নির্ধারণ করা যায় তাহ দ্বেখানে৷ যাইতে পারে । পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার (ঘ)-রেখ'- 
চিত্রাটিতে 01) রেখা্ি নৃতন কল্পিত মূল্য-রেখা। (11০6 [12 ) | ইছাকে এমনভাবে 
অংকন কর! হুইয়াছে যে রেখাটি 4.3 রেখাটির সহিত সমান্তরাল, কারণ ধরিয়] লওয়] 
হইয়াছে ধে % ও % দ্রব্য ছুইটির দাম স্থির থাকিতেছে এবং দ্বিতীয় নিরপেক্ষতা- 
রেখা 12 কে ?" বিন্দুতে স্পর্শ করিতেছে । স্থতরাং বল যায় যে -্এর দামহাস 
হওয়ার ফলে যে প্রকৃত আয় (1581 1০026 ) বুদ্ধি পাইয়াছে তাহার পরিমাপ 

হইল &0০- অর্থাৎ 25 বিন্দুতে পরিতৃপ্থি যে বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা 40 পরিমাণ 
আয় বৃদ্ধি করিয়! করা সম্ভব। এইভাবে যদি মাত্র আয়বৃদ্ধি করিয়া! ১-এর 
দামহাসের দরুন বধিত পরিতৃপ্তির সমপরিমাণ পরিতৃপ্তি নিশ্চিন্ত কর। হইত তাহ! 

হইলে ক্রেতা আয়-ভোগ রেখ ধরিয়। 2 হইতে ?' বিন্দুতে ভারসাম্য অবস্থায় পৌছাইত 
এবং 041+ পরিমাণ 2 দ্রব্য ক্রয় করিত। অতএব বল] যায় যে, ৮-এর উপর 
» ভ্রব্যের দামহাসের আয়-প্রভাব হইল 7441॥ পরিমাঁণ। কিন্তু আয়-প্রভাবই সব 
নয়। -এর দ্রামের তুলনায় 2-এর দাম কমিয়! যাওয়ায় ক্রেত1 %-এর পরিবর্তে 
5৫ দ্রব্য অধিক পরিমাণে ক্রয় করিবে | অতএব, 18 নিরপেক্ষতা-রেখার 1" বিন্দু 

হইতে %॥ বিন্দুতে সরিয়া আসিবে । ইহাকেই পরিবর্তন-গ্রভাব বলা হয়। 141745 
এই পরিবর্তন-প্রভাবকে পরিমাপ করিতেছে । অতএব, ১-এর দ্ামহ্াসের দরুন ক্রেতা 
মূল্য-ভোগ রেখার £ বিন্দু হইতে 7 বিন্দুতে যে সরিয়। গিয়াছে তাহার ফলে 2-এর 
চাহিদা 074 হইতে বৃদ্ধি পাইয়। 0149 হইয়াছে । এই বুদ্ধির মধ্যে 11113 পরিমাণ 
বৃদ্ধি হইয়াছে আয়-গ্রভাবের ফলে আর 1515 পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে পরিবর্তন- 
প্রভাবের ফলে । উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বল। ধায় যে দাম-গ্রভাবের মধ্যে 

ছুইটি প্রভাব রহিয়াছে__(১) আঙ্ম-প্রভাব এবং (২) পরিবর্তন-প্রভাব। 
এই প্রসংগে ম্মরণ রাখা প্রয়োজন যে পরিবর্তন-প্রভাব সকল সময়ই ধনাত্মক 

(7908161৫ ) হয়, কারণ কোন ভ্রব্যের আপেক্ষিক দাম কমিয়া গেলে লোকে 
পরিবর্তন-প্রভাব সকল অন্তান্ত দ্রব্যের পরিবর্তে ঘে-দ্রব্যের দাম কমিয়াছে তাহার দ্বিকে 
সমরই ধনাত্মক কিন্তু অধিক ঝু'কিবে। অপরদিকে আয্র-প্রভাব সাধারণত ধনাত্মক 
আর-প্রভাৰ ধনাত্বক (70510৮5 ) হইলেও নিকৃষ্ট ভ্রব্যের ক্ষেত্রে উহা! খণাত্মক 
ভিতর (1768805 ) হইয়1! থাকে । ফেক্ষেত্রে আয়-গ্রভাব ধনাত্মক 

সেক্ষেত্রে আয়-প্রভাব ও পরিবর্তন-প্রভাব উভয় শক্তি মিলিত হইয়া 
যে-ভ্রব্যের দাম কমিয়াছে তাহার চাহিদি। বৃদ্ধি করিবে | ৩৪৫ পৃষ্ঠার (ঘ)-রেখাচিত্রটিতে 



ভোক্তার আচরণ ৩৪৭. 

2 জ্রব্যের উপর আয়-গ্রভাব হইল ধনাত্মক। অপরদিকে খন আঙ্ন-প্রভাব 

খপাত্মক হইবে তখন মোট ফলাফল €ড) 
নির্ভর করিবে ধনাত্মক পরিবর্তন- 

শে গ্রভাব ও খণাত্মক 

তা আয়শ্গ্রভাবের 

পরিমাণের উপর । 

যখন খণাত্সক আয়-প্রভাবের পরিমাণ 

অপেক্ষা ধনাত্মক পরিবর্তন-প্রভাবের 

পরিমাণ অধিক হয় তখন কোন দ্রব্যের 
দামহাসের ফলে চাহিদ। বৃদ্ধি পায়। 
যেমন, পার্খবতরণ (উ)-রেখাচিত্রে -এর 
উপর আয়-গ্রভাব হইল খণাত্মক এবং 

উহার পরিমাণ হুইল 745. | অপর- 

দিকে ধনাত্মক পরিবর্তন-প্রভাবের % ভ্রব্যর পিমান 
পরিমাণ হইল 4241712| ফলে এর দ্বামহাসের ফলে ১:-এর চাহির্দাবৃদ্ধি হইল 

14712(-7175712 -_ 24551) পরিমাণ । কিন্তু এমন হইতে পারে যে আয়-প্রভাব 

?ভ্রবার পরিমাণ 

(চ) 

৮ 
প্র 

[ 

চ্ত 4 ২২ 

| ১১ র্ 

্। ২ ৮ বা , 
৮৯ ূ সি $ রর 

২ 
। চিত 4) 

ও ঠ্ঘ রর রঃ এ £ি ৪8 4 

ঞভ্রাবোত পাতিজআণ 

এত অধিক মাজ্রায় খণাত্মক যে উহার পরিমাণ ধনাত্মক পরিবর্তন-প্রভাবের পরিমাণ 

হইতে বেলী হইয়া] দাড়ায় । এক্ষেঅে সংশ্লিষ্ট ভ্রব্যটির দামহামের মোট ফলাফল: 



৩৪৮ অর্থবিভার ভূমিক! 

হইবে ভ্রধ্যটির জন্ত চাহিদার হাস। এই প্রকার ভ্রব্যসমূহ “গিফেন জ্রব্য? (018৩2 
নি 0০০৫5) বলিয়া পরিচিত এবং ইহাদের ক্ষেত্রে চাহিদা-রেখ! 
আর়-প্রভাব অত্যধিক উধ্ধগতিসম্পন্ন ( ০৬৪: 9109175 )-_ অর্থাৎ দ্রব্যের দাম 
খপাত্বক এবং চাহিদা কমিলে উহ্নার চাহিদা কমে আর দাম বাড়িলে চাহিদা বাড়ে। 
রেখা উতব গতিসম্প্র  দরিজ্ শ্রেণীর ক্ষেত্রে স্বক্প মূল্যের নিকুষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে এইরূপ 
ঘটিতে দেখ! যায়। 

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার চ)-রেখাচিত্রে এইবূপ ধরনের “গিফেন ভ্রব্যে"র চাহিদার প্রকৃতি 
দেখানে৷ হইল। এই রেখাচিজ্রে দেখা যাইতেছে ঘষে 5 দ্রব্যের উপর খণাত্মক আয়- 
গ্রভাবের পরিমাণ হইল 71719 আর ধনাত্মক পরিবর্তন-প্রভাবের পরিমাণ হইবে 
11145 | সৃতরাং 5 দ্রব্যের সৃল্যহাসের ফলে চাহিদ1 হাস পাইয়াছে 71274 
(-_ 44112 - 51411 ) পরিমাণ । 

অতিরিক্ত অনুশীলনী 

1.7018120 679 0:00926183 01 870 17)011926100 00৮9. 

[ নিরপেক্ষতা-রেধার বৈশিষ্টাগুলি ব্যাখ্যা কর। ] 

[ ইংগিত: (১) প্রতোক নিরপেক্ষতা-বেখ। দ্বারা কামা দ্ব্যসমন্থয়ের সমষ্টি (70:916:00. 90200008709 

61078 01 0020020018198 ) বুঝানে। হয়; (১) প্রত্যেক নিরপেক্ষ তা-রেখা এক একটি তৃপ্তির পর্যায় (& 

1656] ০£ ৪618৯০61008 ) নির্দেশ কবে ; (৩) কোন নিরপেক্ষতা-রেখ। অপর একটি নিরপেক্ষত।-রেখাকে 

ছেদ করে না এবং (৪) প্রতোক নিরপেক্ষতা-রেখার ঢাল ক্রমশ ডানদিকে নামিয়া আসে | **" এবং ১৬০-৬১, 
৩৩৯৪২ পৃষ্টা ] 

9, 0901910000৮ 81) 10017961702 0019 18 90108600680. 8170. 08176 & 0010.81017)9?: ৪ 

208:510%1 1569 01 8019861606100 7১96৬892) উ৯০ £০০৫৪, 

[ নিরপেক্ষতা-রেখা কিভাবে অংকন কর! হয় তাহা ব্যাথা! কর এবং দুইটি দ্রব্যের মধ্যে ভোক্তার প্রান্তিক 
পরিবর্তন হারের সংজ্ঞা নির্ধারণ কর। ( ১৫৯-৬২ পৃষ্ঠা ) 

ই 

9, 01880 160 005 20610 01 11)0176791005 00759৪ আয (06 ৫910800 £02 ৪ 00722100000- 

5 1700799899 8৪ 16৪ 0:19 19119. 

[কোন দ্রবোর দ্বাঘ কমিলে উহার চাহিদা বুদ্ধি পার কেন তাহা নিরপেক্ষতা-রেখার সাহায্যে 
দেখাও ।] (১৫৯-৬০, ১৬৬-৬৭, ৩৪৪-৪৮ পৃষ্ঠ! ) 

4. হু 609 00109 00292 18 8৮ ৪ 7001706 010 1038 00003 010066010-0709810811658 11706 দা06 16 

9208888 80 18:70199767596 90৮59, 9201811) জা) 206 00000617955 29507780 600111012 0102. 

01০8 অয ০০০ 06 2209 ? 

[ম্দি কোন ভোক্তা তাহার ভোগ-সভ্ভাবনা রেখার এমন এক বিন্দুতে ধাকে যেখানে ডহা কোন 
নিরপেক্ষতা-রেখাকে ছে করিতেছে, তবে কেন সে ভারদামো উপনীত হয় নাই ব্যাখ/ কর । এখন সে 
কোন দ্বিকে ( উপরে, ন! নিচে ) যাইবে ?] (১৯৬৭ এবং ১৬৫-৬৬ পৃ ) 



যোগানের স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ ৩৪৯ 

৮, 46010802108 188 & 81৩70 090067 17800206 2100 0820 ৪ ৮০ 00200036168 ৪ 

ঠিত50. 0216698, 0৯৮ ৪ ৫1882520 815017)8 208৪ 90011101000 100916100, 900৬ 8280 (15৪. 

58051110002 00316101078 80650 (৫) 80 17007898817 1018 0002197 22000196, 8100 (6) 2186 

10 609 0:809 ০1 0:06 0 6206 £০০৫৭, 

[ কোন ভোক্তার হাতে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আছে এবং উহ! দ্বারা সে ছুইটি এমন দ্রেব] কিনিতে 
পারে যাছাধের ফ্বামও নির্ঘিষ্ট। তাহার ভারসাম্য অবস্থ। বুঝাইবার জন্য একটি রেখাচিত্র অংকন কর? 
(ক) তাহার আয়ের পরিবর্তন, এবং (খ) এ দুইটি দ্রব্যের মধ্যে কোন একটির দ্বামের পরিবর্তনে তাহার 
ভারনাম্য অবস্থার যে-পরিবর্তন ঘটে তাহাও দেখাও । ] (১৬৬-৭০ পৃষ্ঠা ) 

6, [1 8 09077927397 080 90970017019 11)0077)9 02015 00 10০০. 8120. 01061706, ৪2০ ০ 

81708 & 58৮ ০0£ 1019 12)016:91)09 00588 09$9010, 1০০0 ৪:00. 010601778 8100 101৪ 00108 81210- 

61০0-7009881011165 11716, 6106 0010810320878 7067 ৪0031102101) 15186102060 1018 010 90011191010 

00816100, 1152) (6) 1318 17000206 17)0785889 06 ১০11) 01099 18777517) 007781506, (9) 68৪ 

0109 ০01 10০৫. 19119. , 

[যদ্দি কোন ভোক্তা! তাহার আয় কেবলমাত্র থাছ্য ও বস্ত্রের উপর বায় করে তাহ। হইলে (ক) তাহার 
আয় বাড়িলে কিন্তু খাগ্চ ও বন্ধের দা অপরিবতিত থাকিলে এবং (খ) মাত্র খাছযের দাম কমিলে তাহার 

পুরাতন ভারসাম্য অবস্থার তুলনার নুতন ভারসাম্য কি হইবে তাহা ভোক্তার খাগ্চ ও বস্ত্রের মধ্যে 
নিরপেক্ষতা-রেখা ও ভোগ-সম্ভাবন! রেখার সাহায্যে দেখাও । ] ( পূর্ববর্তী প্রশ্নের ত্র ) 
চি সি লিড উডি চিসি সিটি টি ৪০0 সিটি 

খ। ম্বোগান্েল্স ছ্ছিতিজ্ছাপক্ক ভাল পলিক্মাপপ (585016- 
09616 01219561010 0 ১0901% ) : (গ্রন্থের ১৭৩-৭৫ পষ্ঠ।) জ্যামিতিক 

পদ্ধতিতে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা৷ (অর্থাৎ ধোগান-রেখার বিভিন্ন বিন্দুতে 
স্থিতিস্বাপকত1) পরিমাপ সহজেই করা যায়। কোন যোগান-রেখার যে-বিন্দুতে 
জা স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করণ হইতেছে সেই বিন্দুতে স্পর্শ করাইয়া 
বোগানেরস্থিতি-. স্পর্শক (08606) অংকন করিতে হইবে। হদিদেখাযায় ষে 
স্কাপকতা৷ পরিমাপ স্পর্শক উল্লম্ব (দাম ) অক্ষকে (%570108] [01106 ] ৪২15) ছোদ 

করিতেছে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে যোগান-রেখার এ 
বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকত। এককের অধিক (£:5221: 0721) 076 )| আর যাঁদি দেখা 

যায় যে স্পর্শক অনুভূমিক ( পরিমাণ ) অক্ষকে (1)011201505] [ 008170065 ] 819 ) 
ছেদ্দ করিতেছে। তাহা হইলে বুঝিতে হুইবে যে যোগান-রেখার এ বিন্দুতে 
স্থিতিস্থাপকত] হইল এককের কম (1655 0321) 016 )| পরিশেষে, যদি দেখা যায় 
ঘে ম্পর্শক উৎপত্তিস্থল বা মূলবিন্দুর (00180) মধ্য দিয়া গিয়াছে তাহ! হইলে বুঝিতে 
হইবে যে যোগান-রেখার যে-বিন্দুতে ম্পর্শক প্পর্শ করিয়াছে সেই বিশ্দুতে স্থিভি- 
স্থাপকত। হইল এককের সমান (6৫8৪1 ০ 076)। বিষয়টিকে নিয়ের রেখাচিত্রের 
স্রাহায্যে দেখানে। হইল। 



৩৫' অর্থবিদ্ভার ভূমিকা 

পার্শ্ববর্তী রেখাচিত্রে যোগান-রেখা না 
হইল 55| এই যোগান-রেখার 24 র্ 

বিশ্ুতে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা হইল 
এককের অধিক, কারণ স্পর্শক 1.4 

দাম-অক্ষ 0%-কে ছেদ করিতেছে । 
যোগান-রেখার 1 বিন্দুতে যোগানের রি 
স্থিতিশ্থাপকতা এককের সমান, কারণ 
ল্পর্শক 01 উৎপত্তিস্থল বা যূলবিন্দু 
০-এর মধ্য দিয়া ধাইতেছে। পারশেষে, 
যোগান-রেখার £ত বিন্দুতে োগানের 
স্থিতিস্থাপকতা হইল এককের কম, 

কারণ স্পর্শক 1২ পরিমাণ-অক্ষ পরিমাণ 
০025-কে ছেদ কবিতেছে। 

উপরি-উক্ত সিচ্ধান্তসযূহের প্রমাণ পরবর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রের সাহায্যে কর! যাইতে 
পারে। এই রেখাচিত্রে ষোগান-রেখাকে সরলরেখা (5051815615৩ 50০ 
০569 ) হিসাবে অংকন কব হইয়াছে । 

পরবর্তী পৃষ্ঠার (ক), (খ) ও (গ) এই তিনটি রেখাচিজ্রে 7275 হইল যোগান-রেখা 
এবং 771, 21৭ ও 0111 এই তিনটি লম্ব হইল সমাস্তরাল (08:581161)। এখন 
আমর! জানি যোগানের স্থিতিস্থাপকতার ( 6189010105 ০ 84015 ) হুত্রটি হইল : 

যোগানের &িতিস্থাপকতা _ 
যোগানের পরিমাণবুদ্ধি (15515955 11) 210300006 50160). দামের দামের রছ্ধি। 

যোগানের পরিমাণ (290006 91001160 ) দ্য 

অতএব, নিয়ের রেখাচিত্রে যোগান-রেখার 771 অংশের স্থিতিস্থাপকতা 

14745 15 21৫ _742 
684 78৫৮ উপ (ও । 

এখন 731,7 এবং 27175 ত্রিভুজ দুইটি সদৃশ হওয়ায় 
71৩ ০121 
টি 

ক্তরাং 247 ০27১2442575 

ঢ ্িশ 1376-074) 011) 27-777 272 

তাছা হইলে দেখা যাইতেছে যে যোগান-রেখার ? বিন্দুতে যোগানের স্থিতিগ্থাপকতার 

পরিমাপ হুইল 4 এখন নিয়ের (ক)-রেখাচিত্বে 21-এর তুলনায় 414 বড়॥ 

সুষ্ঠয়াং (ক)-রেখাচিত্রের যোগান-রেখার ? বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা হইল এককের 
পুরি | ইহা সহজেই বুঝিতে পার] ধায় যে যখনই সরল যোগান-রেখ। 0ঠ অক্ষকে 

৬ প্ & 



যোগানের স্থিডিস্থাপকতার পরিমাপ ৩৫১ 

ছেদ করিবে তখনই যোগানের স্থিতিস্থাপকত। এককের অধিক হইবে । কারণ, এই 

অবস্থায় 171-এর তুলনায় 1 বড হইবে এবং 1 এককের অধিক হইবে । আবার 

ঠা 

£ ? 

£ি 9178 

[২ ি সার 

॥ 

9 ০4 0 পি 
পরিমাণ 1৫1) £ পবিমাণ 14 14) 2 8] 16 4 

(ক) (খ) ক 
£ পরিমাণ £ 

€গ) 

(গ)-রেখাচিজ্রে োগান-রেখা 0% অক্ষকে ছেদ করিয়! গিয়াছে । এখানে দেখা 

যাইতেছে, £1.-এব তুলনায় 14 ছোট। স্বতরাং এ এককের কম এবং যোগান- 

রেখার £ বিন্দুতে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা এককের কম। অতএব বল] যায়, যখন 

যোগান-রেখা 0% অক্ষকে ছেদ কবিবে তখন 4 এককের কম হইবে। 

পরিশেষে উপরের (খ)-রেখাচিত্র হইতে সহজেই বুঝিতে পার! যাইবে যে এ 
রেখাচিআে £3 ও 0 বিন্দু এক এবং অভিন্ন ঃ আবার অঙ্রূপভাবে 1, ও 4 এক এবং 
অভিন্ন বিন্দু। স্থৃতরাং 11. ও /47 উভয়ের দৈর্ধ্যই সমান। এই অবস্থায় যোগান-রেখার 

? বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা৷ এককের সমান, কারণ নি এককের সমান। অতএব 

বলিতে পারা যায়, সরল যোগান-রেখ। যখন উৎপতিস্থল ব1 যূলবিন্দু ০-এর মধ্য দিয় 
যায় তখন ঘোগানের স্থিতিস্থাপকত এককের সমান হইয়। থাকে । 

অতিরিক্ত অনুশীলনী 
2,:706779 68188610165 ০: 800017. 315 ৪ 0186757 8901:06 188810185 01 পাহাটোযাস 

(৫) 698] 6০ 90165, (6) 81959: 020 10165, 804. (০) 189 6890 90365 

[ যোগানের স্থিতিস্থাপকতার সংজ্ঞা নির্দেশ কর। রেখাচিত্রের যাধ্যমে ব্যাখ্যা কর: যোগানের 
স্থিতিস্থাপকতা৷ (ক) এককের সমান, (খ) এককের অধিক এবং (গ) একক অপেক্ষা অল্প । ] ন্ট 

(১৭৩ এবং ৩৪৯-৫১ পষ্ঠ! ) 
৪, 95০৮ 015878500088168117 1১0৭ 18861৩16501 ৪0015 80. 09 20988 0793. 

[ কিভাবে যোগানের স্থিতিষ্থাপকতার পরিমাপ কর! বায় তাহা ০০০৫০০০-৮৭- প্র 
(৩৪৯.৫১ পৃষ্টা ) 



৩৫২ অর্থবিষ্ভার ভূমিক। 

গ। শঙ্পাঙগন-প্রত্তিষ্টীনন ও শিশল্গেল আ্ঙ্গব্গলীন্ন জ্ে'গান্ন- 
ল্পেখা (9150:-0]0 চা 9010015 0০01০ 2150 11900505 

58131915 087৮০) : (গ্রন্থের ২০৫ পৃষ্ঠা) নিমের রেখাচিত্র ছুইটির সাহা 

উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান এবং শিল্পের যোগান-রেখ দেখানে। ধাইতে পারে। 
নিয়ের ক-রেখাচিত্রটিতে প্রান্তিক ব্যয়-রেখার (10) £₹ বিন্দুর উপরিভাগ হইল 

উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের যোগান-রেখ। , এই রেখা হইতে বুঝা ফাইবে যে বিভিন্ন বাজার- 
দামে প্রতিষ্ঠানটি কত কত পরিমাণ উৎপন্ন করিয়। যোগান দিবে । ধর। যাউক, একক- 
প্রতি দাম হইল 071 ( -৪ টাকা)। এই দামে প্রতিষ্ঠানটি 091 (৯৫ একক ভ্্ব্য) 
পরিমাণ ভ্রবা উত্পাদন করিবে, কারণ এই পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিলেই দাম ও 

প্রান্তিক উতপাদন-ব্যয় সমান সমান হুইবে। একইভাবে দেখানে। যায় ষে বাজার- 
দাম যখন 019 (-৯ টাকা) তখন উৎপন্নের পরিমাণ হইবে 072 (১৩* একক ত্রব্য) 
পরিমাণ দ্রব্য আর বাজার-দাম যখন 0০৪ (- ১৩৫০ টাক1) তখন উৎপন্নের পরিমাণ 

হুইবে 073 (১৫০ একক ভ্রব্য) পরিমাণ ভ্রব্য। এখন বিভিন্ন নির্দিষ্ট দাষে শিল্পের 
অন্তর্গত প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের যোগানের পরিমাণ যর্দি যোগ দেওয়৷ হয় তাহ। 

বায় ও দান 
৫ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের গোগান 

হইলেই শিল্পের যোগান-স্চী পাওয়া যাইবে । এইভাবে যোগ করিয়াই উপরের 
খ-রেখাচিত্ররে শিল্পের যোগান-বেখা 551 দেখানো হইয়াছে । এখানে ধরিয়া লওয়া 

হইয়াছে যে শিল্পে ১ হাজার প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে এবং এই উৎপাদন-গ্রতিষ্ঠানগুজির 
উৎপাদন-ব্যয় একই প্রকার । এই অবস্থায় দাম যখন 0121 ( -৪ টাকা) তখন 
প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের ষোগানের পরিমাণ হইবে 0৫: এবং শিক্কের ফোগান হইবে 
02--১০** 071 ( অর্থাৎ ১***১৯৫-০৯৫১০০০ একক ভ্ব্য)। অঙ্রূপভারে 

দাম 079 (০৯ টাকা) হইলে শিল্পের যোগান হইবে ০৮-০১৭** 0৫9 ( অর্থাৎ 
১০০০ ১৫ ১৩৯- ১৩০,১৯০ একক ভ্রব্য) আর গাম 073 (০১৩৫০ টাকা) হইলে 

শিল্পের যোগানের মোট পরিমাণ হইবে ০০০০১**০ 0৫3 ( অর্থাৎ ১০০০ ১ ১৫৩ 



উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান এবং শিল্পের ব্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন যোগান-রেখা ৩৫৩ 

১৫০,০০০ একক ভ্্রব্য)। এইভাবে যে যোগান-রেখা পাওয়া ধায় তাহার সহিত 
বাজারের চাহিদ।-রেখ। সংযুক্ত করিয়াই স্বপ্লকালীন দাম নির্ধারিত করা] হুয়। 

এই আলোচনা হইতে বলা যায় ঘে, গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়-রেখার উপরে অবস্থিত 
উর্ধ্বগামী প্রান্তিক উত্পাদন ব্যয়-রেখার যেঅংশ থাকে তাহাই হইল প্রতিষ্ঠানের 

সবল্পকালীন যোগান-রেখা, কারণ গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়ের নিচে 
জী দাষ হইলে প্রতিষ্ঠান বাজারে যোগান দিবে না।১ শিল্পের 

যোগান-রেখা (110050:5 5810015 0৮:৮০ ) শিল্পান্তর্গত সকল 

প্রতিষ্ঠানের গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়ের উপরিস্থিত প্রান্তিক বায়-রেখা যোগ করিয়া 
পাওয়া যাইবে ।২ 

হা। দৌর্বক্কালীন মোগান-ল্রেখা (1,008 9800]5 
০9:৮০) : (গ্রন্থের ১৮৬-৮৮ পৃষ্ঠা ) দীর্ঘকালীন যোগান-রেখ। বিভিন্ন শিল্পে বিভিরর 
প্রকার হইতে পারে। 

১। সমব্যক্সসম্পন্ন শিল্প (00109681580 0036 [100090868 ): নিমের 

রেখাচিজ্রে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় সমব্যয় সম্পন্ন শিল্পে (০0703091)6 ০০৪€ 17300507155) 
শিল্প ও উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘকালীন ভারসাম্য কিভাবে স্থাপিত হয় এবং কিভাবে 

উৎপার্দন-প্রতিষ্ঠঠনের উতৎপাদ্ন-ব্যয়ের উপর শিল্পের দীর্ঘকালীন যোগান নির্ভর করে 
তাছ। দেখানে। হইল। 

নিম্নের ক-রেখাচিত্রে উৎপাদন-গ্রতিষ্ঠান এবং খ-রেখাচিত্রে শিল্প দেখানে। হইয়াছে। 
ক-রেখাচিত্রের 1:40 580 এবং 9110 রেখা তিনটি হইল যথাক্রমে দীর্ঘকালীন 

উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান ( দাত) শিল্প ( [1700565 ) 

$। ্ 

15 স 9 উল: 

কে)ট পরিমাণ (শতকে) (খ) পরিসাণ (কোটিতে) 

১, 4০০০ 605 82018 ৪2১০৮৮-ত00 600015 ০055 11) ৮5 605 2181006 7097৮ ০1 185 109:8121 
9086 0225, 15925 686 ০0005 18 8১০5৪ 606 0039 ০? 8ড628759 ড8:15015 ০0০৪৬” 98100581902 

২156 98০৮9) 20055%৮ ৪০023 ৩02৬ 0009: 081608 90280818108 5৪ 59:08 
৪৪ 806 200:15020198 ৪000 01 609 282658706 20695 01 609 ত8:10058 10087017081 9066 00:6৪ 0? 

989 10015 8098] 2008, নল, 17, 15190108181 

২২৪ [ 0022.) 

0 
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গড়'ব্যয়-রেখ। (1.0), স্ব্নকালীন গড় ব্যয়-রেখ। (540) ও স্বল্নকালীন প্রান্তিক 
ব্য়-রেখা (5710) | উৎপাদন-গ্রতিষ্ঠানের এবং শিল্পের ক্ষেত্রে গানের পরিম!ণকে 
যথাক্রমে শতকে ও কোটিতে হিসাব কর] হইয়াছে । ধর! যাউক ষে প্রথমে উৎপাদন- 
প্রতিষ্ঠান ও শিল্প ভারসাম্য অবস্থায় আছে। দাম হইল ০০১ প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য 
£ বিন্দুতে হইয়াছে, কারণ দাম - প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ₹ গড় উৎপাদন-বযায় » প্রান্তিক 
বিক্রয়লৰ আয়। উৎপয্ধের পরিমাণ হইল 01 অপরদিকে শিল্পটি 4 বিন্দুতে " 
ভারসামা অবস্থায় রহিয়াছে, কারণ চাহিদা-রেখা 101) এবং যোগান-রেখা 95 

পরম্পরকে 4 বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে । এই ভারসাম্য অবস্থায় শিল্পের মোট যোগান 
হইবে 0 ( প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের যোগান ০0£-কে শিল্পের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠানের সংখ্য। 
দিয়। গুণ করিলে এই মোট যোগান পাওয়া যায় )। এখন ধর! যাউক চাহি বৃদ্ধি 
পাইয়া 19:191 এবং দাম ০: হইল। অতিরিক্ত লাভ দেখা দেওয়ায় গ্রতিষ্ঠানগুলি 
অবস্থিত আয়তনের মধ্যে থাকিয়! উৎপাধন বৃদ্ধি করিতে থাকিবে । রেখাচিজে 22 
পরিমাণ দ্রব্য প্রতিষ্ঠান ঘোগান দিবে, কারণ & বিন্দুতে দাষ প্রান্তিক ব্যয়ের 
সমান হুইয়াছে। কিন্ত এই অবস্থ| বেশী দিন চলিতে পারে না। অতিরিক্ত মুনাফা 
হইতেছে দেখিয়া নৃতন নৃতন প্রতিষ্ঠান শিল্পে আসিয়া যোগ দিবে এবং ইহাদের 
উৎপাদন-ব্যয় পূর্বতন প্রতিষ্ঠান গুলির উৎপাদন-ব্যয়ের সমান। ফলে যোগান বৃদ্ধি 
পাইবে। শিল্পের ঘোগান-রেখ! ডানদিকে সরিয়া 535,-এ যাইবে । দাম কমিক. 
আবার পূর্বতন দাম ০৮ হইবে এবং কোন প্রতিষ্ঠানই স্বাভাবিক মুনাফার অধিক 
মুনাফা করিতে পারিবে না। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের উৎপগ্লের পরিমাণ হইবে 05 | 
কিন্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়িয়া যাওয়ায় শিল্পের যোগান বাড়িয়া 01২ হইতে 01-তে 
দাড়াইবে। সরল ও অন্ভূমিক রেখা 40 হইবে শিল্পের দীর্ঘকালীন যোগান-রেখা। 
এই প্রসংগে স্মরণ রাখিতে হইবে যে সমব্যয়সম্পন্ন শিল্পের ক্ষেত্রে ধরিয়া লওয়] হয় 
কোন নীট বাহক ব্যয়সংক্ষেপ ব। ব্যয়বুদ্ধি ( ০366008]1 60015000168 01 01500190- 

00169) হয় না, উৎপাদনের উপাদানের যোগান পূর্ণাংগভাবে স্থিতিস্থাপক 
(92:50615 6155010) অথবা শিল্পগ্রসারের দরুন উপাদানগুলির চাহিদা বাঁড়িলেও 
উহাদের দাম সমান থাকিয়] যায়। ১ 

২। ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয়সম্পল্প শিল্প (17506881776 00৪৫ 
[7500860:255 ): নিয়ের রেখাচিত্র ছইটিতে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় ক্রমবর্ধমান উৎপাদম- 
ব্য়্সম্পর শিল্পের (1170165585198 ০050 17805902153 ) ক্ষেত্রে উৎপাদন-গ্রতিষ্ঠান ও 

সমগ্র শিল্পের দীর্ঘকালীন ভারসাম্য কিভাবে হয় তাহা একমংগে দেখানে। হুইয়াছে। 
ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয়সম্পর্জ শিল্পের ক্ষেত্রে অনুমান কর! হয় যে শিল্টিতে বাহ্িক 
ব্যয়বৃদ্ধি (655:15] ৫15500802116) হয় এবং শিল্পের গ্রসার ঘটলে শিল্পের অন্তর্গত 
প্রতিষ্ঠানের গড় বায়-রেখা ও প্রান্তিক বায়-রেখ! উপরের দিকে সরিয়। ঘায়। যেষন, 
শিল্প প্রসারের ফলে উৎপাদনের উপাঞ্ধানগুলির (10805) দাম বাড়িয়া ধাইতে 
পারে এবং সকল গ্রতিষ্ঠানেরই উৎপাদন-ব্যয় পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাইতে পায়ে? 



উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান ও দীর্ঘকালীন যোগান-র়েখা ৩৫৫ 

রঃ বাহক ব্যর়বৃদ্ধি হইলে শিল্পের দীর্ঘকালীন যোগান-রেখ। ডানদ্বিকে উর্ধ্বগাষী 
ব। 

রা উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান ( চা? ) শিল্প (10700565 ) 

(ক) পরিমাণ (শতরে) 4 

উপরের ক-রেখাচিত্রে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান ও খ-রেখাচিত্রে শিল্পের অবস্থ। দ্বেখানে। 
হুইয়াছে। প্রথমে ধরিয়। লওয়! হইয়াছে ০০ দামে প্রতিষ্ঠান ও শিল্প ভারসাম্য প্রাপ্ত 
হইয়াছে ; একপ প্রতিষ্ঠানের যোগান হইল ০? পরিমাণ এবং শিল্পের ষোট যোগান 
হইল 01২। এখন ধরা যাউক, চাহিদ। বাড়িয়া 101) হইতে 1041): হুইল | ফলে দ্বাষ 

বাড়িয়া ০07০; হইল। অবস্থিত প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান বর্তমান সাজসরঞ্ামের সাহায্যে 
অধিক উৎপন্নের দিকে ঝু'কিবে। উপরের ক-রেখাচিত্রে দেখ! যাইবে যে প্রতিষ্ঠানটি 
073 দামে 71৮ পরিমাণ ভ্রব্য উৎপন্ন করিতেছে এবং অতিরিক্ত মুনাফ! ভোগ 
করিতেছে। এখন নৃতন নৃতন প্রতিষ্ঠান আদিয়। শিল্পে যোগদান করিয়া যোগান বৃদ্ধি 
করিবে। শিল্পের যোগাঁন-রেখ! 55 স্বাভাবিকভাবেই ডানদিকে সরিয়া 5:55 হইবে । 
কিন্তু নৃতন প্রতিষ্ঠানগুলি যোগান বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করিলে নৃতন ভারসাম্য দাহ 
পূর্বেকার ভারসাম্য দামে নামিয়া আসিবে না, কারণ শিল্পপ্রসারের ফলে প্রতিষ্ঠামগ্ডলির 
 উৎপাদন-ব্যয় বাড়িয়া গিয়াছে। উপরের ক-রেখাচিত্র হইতে দেখা যায় দীর্ঘকালীন 
গড় বায়-রেখা (740) এবং অন্তান্ত ব্যয়-রেখা উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে। 
নৃতন ভারসাম্য দাম হইয়। দাড়াইয়াছে 011 এই দ্বামে প্রতিষ্ঠান যোগান দিতেছে 
0৪ পরিমাণ এবং শিল্প যোগান দিতেছে 07 পরিষাণ ভ্রব্য। ন্থুতরাং শিল্পের 

দীর্ঘকালীন যোগান-রেখা 0 ডানদিকে উর্ধ্বগতিসম্পন। 
৩। ক্রমন্তাসমান উতপাদন-ব্যয্সসম্পন্ন শিল্প (1১602585708 (০০৪৫ 

[1508580:295) : ক্রমহ্াসমান শিল্পের ভিতি হইল যে সংগ্গিষ্ট শিল্পটি প্রসারলাভ করিলে 

উহার বাহিক ব্যয়সংক্ষেপ হয় । যেমন, কোন শিল্প অন্প্রসারিত হইলে হয়ত কাচামাল, 
বত্ত্রপাতি প্রভৃতি বিভিন্ন উপাদানের যোগান পূর্বাপেক্ষা কম দাষে পাওয়া! ঘাইতে 

পারে, কারণ বে-লফল শিল্প এই সকল উপাদান যোগান দেয় তাহার বৃহ্ধায়তনে 
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উৎপাদনের ন্থধোগ পায় বলিক্সা উৎপাদন-ব্ায় কষিয়া আসিতে পারে। ফেক্ষেত্রে 
এইভাবে বাহিক ব্যয়সংক্ষেপ হইয়া থাকে সেক্ষেত্রে সংগ্লিষ্ট শিল্প উৎপাদন বাড়াইলে 
প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদী গড় ব্যয়-রেখা (1:90) ডানদ্দিকে নিয়ের দিকে সরিয়ী 
আসে। ফলে শিল্পের দীর্ঘমেয়াদী যোগান-রেখ! &0 ভানরধিকে নিয়গতিসম্পন্্ হয়। 

উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান ( ঘঠাতাও ) শিল্প ([19030:5 ) 

171 0 % 0 7" ॥ 
(ক) পরিমাণ (শতরে) (খ) পরিমাণ (কোটিতে। 

উপরের রেখাচিত্র ছইটিতে ধর] হুইয়াছে ষে ০% দামে প্রতিষ্ঠান ও শিল্প ভারসাম্য 
অবস্থায় আছে; প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ের পরিমাণ হইল 0?" আর শিল্পের মোট যোগান" 
হইল 071 এখন ধরা যাউক, চাহিদ| বাড়িয়া 11) হইতে 10103 হইল। এখন 
স্বপ্নকালীন অবস্থায় দাম বাড়িয়া 07: হইবে এবং প্রতিষ্ঠানগুলি অবস্থিত আয়তন ও 
সাজসরঞ্জামের সাহায্যে উৎপাদ্ধন বৃদ্ধি করিবে । উপরের রেখাচিত্রে দেখা যাইবে, 
প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান 23৮ পরিমাণ উৎপন্ন করিবে। ক্রমশ নৃতন নৃতন প্রতিষ্ঠান শিল্পে 
যোগদান করিতে থাকিবে । শিল্পের যোগান-রেখা! 55 ডানদিকে সরিয়। 53.53 হুইবে 

এবং শিল্পের নৃতন ভারসাম্য স্থাপিত হইবে 0 বিন্দুতে । বাহক ব্যয়সংক্ষেপ হইতে 
থাকায় প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন-ব্যয় হাস পাইবে । দীর্ঘমেয়াদী গড় ব্যায়-রেখা 1:40 
নিচের দিকে নামিয়া আসিয়। 1:4.05 হইবে । এখন প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য উৎপক্ধের 
পরিমাণ হইবে 0, শিল্পের মোট যোগান হইবে 0৫" এবং দাম হইবে ০07০8 1 
সুতরাং শিল্পে দীর্ঘমেয়াদী যোগান-রেখা হইবে 401 

অতিরিক্ত অনুশীলনী 
1. সআ১৪৮ 2০ 7০৮, 23980 ৮5 ৪ ৪৪025 ০৪৫৪? 1050153020০ 15 15 2618660. 60 60009 

90965 120 00200199616 20870:96, 

[ বোগান-রেখ! বলিতে কি বুঝার? প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ইহা প্রতিষ্ঠানের উৎপাঘন-ব্যায়ের 
সহিত কিভাবে সম্পকিত ?) (১১৬১৭, ৩৫২-৫৩ পৃষ্ঠা) 

2, 20019120655 261561020 86৮662) ৪900]3 05৪ 01 20009 0 56 59015 ০০:৩৪ 
০01 0058 1256008৬101 9020076816156 20087168, 

[ গুতিযোগিতানুলক বাজারে কোন একটি উৎপাদন-প্রতিষ্ঠাদের যোগান-রেখার সহিত সমগ্র শিল্পের 
যোগান-রেখার সম্পর্ক বুঝাই দাও । ] (৬০৬-৬ পৃষ্ঠা? 



একচেটিয়া কারবারে ভারসাম্োর প্রকৃতি ৩৫৭ 

৬ একছ্েটিস্রা কাববান্ে ভাল্স নাম্যেন্স প্রক্কুত্তি : 
১২৩ পষ্ঠার রেখাচিত্রে গড় মোট ব্যয়-রেখার দিকে একটু লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে 
উৎপাদনের গড় ব্যয়ের ন্যুনতম স্তরে আসিবার পূর্বেই একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্য 
অবস্থা সুষ্ট হইয়াছে । অর্থাৎ, ২২৩ পৃষ্ঠার রেখাচিত্র 40 রেখার £ বিন্দুতে উৎপাদন 
হইল একচেটিয়া কারবারীর সর্বাপেক্ষা লাভজনক উৎপাদন | কিন্তু উৎপাদন যর্দি আরও 

” বুদ্ধি করা হইত তাহা হইলে এক কগ্রতি দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় বা গড় ব্যয় আরও কমিয়া 
যাইতে থাকিত এবং এ বিন্দুতে আসিয়। ন্যুনতম হইয়। দাড়াইত। 

একচেটিয়া কারবারে 
ক্মহাঁসমান উৎপাদন- এব চেটিয়] কারবারী ইহা করিল নাকেন? উৎপাদনবৃদ্ধি না 
বারের অবস্থাতেই করিবার কারণ হইল ষে উৎপার্দনবৃদ্ধির ফলে একচেটিয়া কারবারীর 
হারে আসিতে এককপ্রতি দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় কমিয়া যাইত বটে কিন্তু সংগে 

সংগে ভ্রব্যের দামও এরপ হ্রাস পাই ষে প্রাস্তিক বিক্রয়লন্ধ আয় 
অপেক্ষা প্রাস্তিক উৎপাদন-ব্যয় অধিক হইত | স্তরাং ক্রমহালমান উৎপাদন-ব্যয় 
থাকার অবস্থাতেই একচেটিয়৷ কারবারী ভারসাম্য অবস্থায় পৌছিয়াছে। 

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় যতক্ষণ পর্যস্ত কোন প্রতিষ্ঠানের ক্রমহাসমান উৎপাদন-ব্যয় 
হইতে থাকে ততক্ষণ পর্যস্ত প্রতিষ্ঠানের কোন ভারসাম্য হয় না। কারণ, পূর্ণাংগ 

প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বাজার-দামে কমবেশী বত খুশি বিক্রয় 
হি করিতে পারে বলিয়৷ উৎপাদন-ব্যয় কমিতে থাকিলে প্রতিষ্ঠান 

ক্রমাগত উৎপাদন বাড়াইয়া অধিক মুনাফা করিবার চেষ্টা করে। 
পূর্বেই উল্লেখ কর! হইয়াছে ষে অধিক সময় ধরিয়! উৎপাদন-গ্রতিষ্ঠানের এই ক্রম- 
হাসমান উৎ্পাদদন-ব্যয় চলিতে থাকিলে পূর্ণাংগ প্রতিষোগিত। ভাঙিয়। গিয়া অপূর্ণাংগ 
প্রতিযোগিতা বা একচেটিয়! কারবার দেখ! দেয়। 

উপরের দৃষ্টান্ত ও আলোচনায় দেখানে। হইয়াছে ঘে গড় উৎপান-ব্যয় ক্রমহাসমান 
থাকাকালীন অবস্থায় একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্য ও সর্বাধিক মুনাফ। কিভাবে 
হয়। ইহা ছাড়াও চাহিদার অবস্থা অনুসারে ন্যুনতম গড় উৎপাদন-ব্যয় অথব। 
ক্রমবর্ধমান গড় উৎপাদন-বায়ের স্তরেও একচেটিয়। কারবারীর ভারসাম্য হইতে পারে। 
"তবে উৎপাদনস্ব্যয় ক্রমহ্াসমান হউক বা ন্যুনতমই হউক অথবা ক্রমবর্ধমানই হুউক 
সাধারণত একচেটিয়া কারবারীর দ্রব্যের দাম প্রতি একক দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় বা গড় 
উৎপাদন-বায় অপেক্ষা অধিক হয়। স্থতরাং একচেটিয়া! কারবারে দীর্ঘকালীন অবস্থায় 

উৎপাদকের অতিরিক্ত মুনাফা কর। সম্ভব । পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় 
দীর্ঘকালীন অবস্থায় দীর্ঘকালীন অবস্থায় উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান হ্বাভাবিক মুনাফার অধিক 
লিল মুনাফা করিতে সমর্থ হয় না, কারণ প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাভাবিক 
ূর্া প্রতিযোগী মুনাফার অতিরিক্ত মুনাফা হইতে থাকিলে নৃতন প্রতিষ্ঠান শিল্পে 
১১০৯5 আসিয়! প্রবেশ করে এবং ইহাদের প্রতিযোগিতার চাপে কোন 

প্রতিষ্ঠানেরই আর অতিরিক্ত মূনাফ] করিবার সুযোগ থাকে ন|। 
স্থতরাং পূর্ণাংগ গ্রতিযোগিতায় দীর্ঘকালীন অবস্থায় প্রতিষ্ঠানের ভারসাহ্য হয় বখন-” 



৩৫৮ অর্থবিষ্ভার ভূমিক৷ 

প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যপ - প্রান্তিক বিক্রয়লফ আয়- দাম -গড় উৎপাদন-ব্যয় - গড় 
বিক্রয়লন্ধ আয় (4710-741২- 011০2720748 )। 

উপসংহার : উপরি-উক্ত আলোচনা! হইতে দেখা গেল যে, একচেটিয়। 
কারবারের আওতায় দাম ও উৎপাদন কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহা ছুই পদ্ধতিতে 
বিশ্গেষণ কর! যায়। প্রথমটি অনুসারে উত্পাদনের যে-শুরে মোট উৎপার্দন-ব্যয় এবং 

মোট বিক্রয়লন্ধ আয়ের মধ্যে পার্থকা সর্বাধিক হয় সেখানেই একচেটিয়া কারবারীর 
মুনাফা সর্বাধিক হইয়। দাড়ায় । দ্বিতীয় পদ্ধতিতে এ একই বিষয়-_-অর্থাৎ সর্বাধিক 
মুনাফার ঘ্যর দেখানে। হয় প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় এবং প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ আয়ের 
সাহায্যে । উৎপাদনের যে-স্তরে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ আয়ের 

সমান হয় সেই শুরেই একচেটিয়া! কারবারীর মুনাফ] সর্বাধিক হইয়। পাড়ায় । দুইটি 
পদ্ধতিই যে সমার্থক তাহ রেখাচিত্রটির ছ্বার৷ সংক্ষেপে দেখানে। হইল : | 

৯ 

/70 (সেট উত্পাদন-বায় ) 

মোট উৎপাদন-বায়, বিক্রয়লন্ধ আয় ও মুনাফা 

? (মোট মুনাফা, 

উপরের রেখাচিত্রটিতে 71 রেখাটি হইল মোট বিক্রয়লন্ধ আয়-রেখ। এবং 0 
হইল মোট উৎপাদন ব্যয়-রেখা। এ রেখাচিত্রটিতে দেখা যাইতেছে উৎপাদনের 
পরিমাণ ঘখন 00৪ তখন ?'0 এবং 7২ রেখ! ছুইটির মধ্যে পার্থক্য (279) সর্বাধিক 
হইয়াছে; এখানে ?'০ এবং ?'% উভয় রেখার গতি (91099) এক | আবার- 
পার্খবর্তা পৃষ্ঠার রেখাচিত্রটির দিকে লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যাইবে এ 0005 
পরিমাণ উৎপাদনের স্তরেই প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় এবং প্রাস্তিক বিক্রয়লন্ধ আয় সমান 
লমান হইয়। ঈাড়াইক়াছে। প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় এবং প্রান্তিক বিক্রয়লক আয় 
উভয়ের পরিমাণ হইল 0214 ৷ এখন 008 যখন উৎপাদন, তখন দাম হুইল 0292 
এবং এককপ্রতি একচেটিয়া মৃমাফ। হইল 71 এবং মোট যুনাফা হুইল 17275) 



চাহিদার পরিবর্তন এবং একচেটিয়৷ কারবারীর উৎপাদন ৩৫৯ 

ূ কি (প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ) 

“(চাহিদা-বেখা বা 
গড় বিক্রয়লৰা আয়-রেখা) 

॥/(প্রান্তিক বিক্রয়লর্বা আফ়ব্রেখা) 

৩৫৮ পৃষ্ঠার রেখাচিত্রটিতে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার ছইল যে উৎপন্নের 
পরিমাণ ধখন 001 কিংবা 0033 তখন মোট উত্পাদন-ব্যয় 1০ এবং মোট বিক্রয়ল্ক 
আয়?" সমান সমান। স্থতরাং একচেটিয়া কারবারীর নীট মুনাফ হইল শুন্য ; এই 
কারণে 01 ও 09 খিন্দুকে “সমাবস্থা বিন্দু” (0:6৪15-2৮) [9011)05 ) বলা হয়। 

চাহিদার পরিবর্তন এবং একচেটিয়। কারবারীর উৎপল্পের পরিমাণ ও 
দাম €(010910569 20 15100810 ৪150 10025012015 050006 8100 1১18০6 ): 

চাহিক্ারদ্ধর ফলে  একচেটিয়। কারবারীর ভ্ত্ব্যের চাহিদার পরিবর্তন উহার উৎপন্গের 
যোগান বৃদ্ধি পায় এবং পরিমাণ ও দামের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ধরা যাউক, 
দামও বৃদ্ধি পাইতে চাহিদা বৃদ্ধি পাইল- অর্থাৎ ক্রেতারা! একই পরিমাণ দ্রব্য 
রী পূর্বাপেক্ষা অধিক দামে ক্রয় করিতে রাজী হইল। ইহার ফলে 
গড় বিক্রয়লন্ধ আয়-রেখ। বা চাহির্না-রেখা উপরে ডানদিকে উঠিয়া! যাইবে এবং 
ইহার সংগে সংগে প্রান্তিক বিক্রয়ল্ধ আয়-রেখাও ডানদিকে উপরের দিকে সরিয়া 
যাইবে। স্বতরাং পূর্বের তুলনায় ভানদিকে সরিয় গিয়। প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ আয়-রেখ। 
প্রান্তিক উত্পাদন ব্যক়-রেখাকে ছেদ করিবে । ইহার অর্থ হইল, চাহিদ] বৃদ্ধি পাইলে 
পূর্বের তুলনায় অধিক পরিমাণ দ্রব্য উৎপন্ন বা যোগান হইবে। সাধারণত দ্বামও 
পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাইবে ( অবশ্য বিশেষ অবস্থায় দাম হ্াসও পাইতে পারে )। 

পরবর্তাঁ পৃষ্ঠার রেখাচিত্রের দিকে দৃষ্টি দিলেই বিষয়টি বুঝিতে পার! যাইবে। 
চাহিদাবৃদ্ধির পূর্বে চাহিদা-রেখা হইল 1)1, প্রান্তিক বিক্রয়ল্ধ আয়-রেখ। হইল 7173, 
এবং প্রান্তিক উৎপার্ন ব্যয়-রেখ! 710 প্রান্তিক বিক্রয় আয়-রেখ। 441$-কে 
যখন £৩ বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে তখন ভারসাম্য উৎপন্নের (০0111011010) 0৩026) 

পরিমাণ হইল 00: এবং ভারসা্য দাম (69101111709 191০০ ) হইল ০75 । 



৮( প্রান্তিক 
1৫05 উৎপাদজ 

বায়-রেখা) 

৮৮ (গড় বিক্রয় 
5604) আয়-রেখা।' 

«৮ (গড় বিক্রপ্নজন্ত, 
নি 47,047) আয়্-রখা) 

+-৫/, “০, (প্রান্তিক বিক্রয়লঞ্জ 
সু, আয়-েখা) 

১৯৫) (প্রান্তিক বিক্রয়নী 

€ ০। €3 ৫ 4 আন্-রেখা) 
পতিমা? 

এখন চাহিদাবৃদ্ধির পর নৃতন চাহিদ1-রেখা হইল 102 এবং নৃতন প্রাস্তিক বিক্রয়লন্ক 
আর-রেখা হইল 1475 | এই নৃতন প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ আয়-রেখা 1472 প্রান্তিক 
উৎপাদন ব্যয়-রেখা 8105-কে উপরে 4 বিন্দৃতে ছেদ করিয়াছে । সুতরাং 

নৃতন ভারসাম্য উৎপস্ধের পরিমাণ হইল 00৪ এবং নৃতন ভারসাম্য দাম হইল 
078 | দেখা যাইতেছে, চাহিগ্বাবৃদ্ধির ফলে উৎপন্ন এবং দাম উভয়ই বুদ্ধি পাইয়াছে। 
অতএব, আমর] বলিতে পারি যে একচেটিয়! কারবারীর দ্রব্যের চাহিাবৃদ্ধি পাইলে 
উৎপন্ন বা ধোগান এবং দাম উভয়ই সাধারণত বুদ্ধি পায়। এখন প্রশ্ন হইল, 

চাহিদাবৃদ্ধির ফলে উৎপন্ন ও দামবৃদ্ধির পরিমাণ কি হইবে? 
রা বধির পরিণাণ. ইহার উত্তরে বল! যায়, উঠ নির্ভর করিবে একদিকে প্রাস্তিক 

হইবে 
উৎপাদন ব্যয়-রেখার প্রকৃতি এবং অপরদিকে চাহিধার স্কিতি- 

স্থাপকতার উপর। যেখানে প্রান্তিক উত্পাদন ব্যয়-রেখা সোজ] হইয়। উপরের দ্িকে 
উঠিগ্না যায়-_-অর্থাৎ যেখানে উৎপাদনবৃদ্ধর ফলে প্রান্তিক উতপাদন-বায় ত্রুত বৃদ্ধি 
পায় সেখানে চাহিদধাবৃদ্ধির ফলে দাম বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইবে এবং উৎপন্ধের 
ই নির্ড পরিমাণ সামান্য বৃদ্ধি পাইবে। উপরের রেখাচিত্রে প্রান্তিক 
হা নির্ভর কবে ৫ 

উৎপাদন ব্যয়-বেখার উৎপাদন ব্যয়-ংরখা 740 ভ্রুত ভধ্ধগামী। স্থতরাং যখন 
প্রকৃতি ও চাহিধার চাহিদা 10 হইতে বুদ্ধি পাইয়া 702 হইল তখন দাম ক্রুত বৃদ্ধি 
সিতিস্থাপকতার উপর পাইয়া ০২ হইতে ০৪ হইল এবং উৎপন্নের পরিমাণ সামান্ত 
বাঁড়িয়। 00 হইতে 00৪-এ আমিয়! দাড়াইন। | 

অপবপক্ষে যেক্ষেত্রে উৎপাদনবৃদ্ধির ফলে প্রান্তিক উৎপা্দন-ধ্যয়ের বিশেষ 
পরিবর্তন হয় না, সেক্ষেত্রে চাহিদদ। বৃদ্ধি পাইলে উৎপাদন বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইবে 



একচেটিয়া কারবার ও মুনাফা! ৩৬১ 

এবং দাম সামান্যই বাড়িবে। পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার রেখাচি্রে প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়-রেখ! 
1408 অপেক্ষাকৃত ধীরগতিতে উপরের দিকে উঠিয়াছে_ অর্থাৎ উৎপাদনবৃদ্ধির 

'ফলে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ধীরগতিতে উর্ধ্বমুখী হইয়াছে । স্থতরাং চাহিদাবুদ্ধির 
ফলে উৎপার্দন বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়া 001 হইতে 005 হইয়াছে এবং দাষ 
অপেক্ষাকৃত কম বৃদ্ধি পাইয়া 02 হইতে 02 হইয়াছে । 

চাহিদার স্থিতিস্বাপকতার উপরও উৎপন্ন ও দামের পরিমাণ নির্ভর করে। চাহিদা 
বৃদ্ধির ফলে চাহিদার গ্বিতিস্থাপকতা যদি পূর্বাপেক্ষা হাস পায় তবে দবাঁমবৃদ্ধির মাত্র 
অধিক এবং উৎপানবৃদ্ধির মাত্রা কম হইবে । আর যর্দি চাহিদাবৃদ্ধির ফলে চাহিদার 
স্থিতিস্থাপকভা পূর্বাপেক্ষা অধিক হয় তবে দামবুদ্ধি অপেক্ষাকৃত কম এবং উৎপাদন বা 
যোগান বুদ্ধি অপেক্ষাকৃত অধিক হইবে । 

এতক্ষণ চাহিরদ। বুদ্ধি পাইলে দাম ও উৎপন্নের অবস্থা কি দাড়ায় তাহ। আলোচন। 
করা হইল। এই আলোচন। হইতে চাহিদ। হাস পাইলে একচেটিয়া] কারবারীর উৎপন্ন 

ও দামের অবস্থা কি দাড়াইবে তাহা সহজেই বুঝ। যায়। অর্থাৎ, চাহিদ। হাসের 
ফলাফল চাহিদাবৃদ্ধির ফলাফলের সম্পূর্ণ শ্পিরীত হইবে । 

একচেটিয্া কারবার ও মুনাফা (1%00019015 8190 ১:01) : 

এরূপ ধারণ হইতে পারে যে একচেটিয়! প্রতিষ্ঠান বা কারবারী সকল সময়ই 
অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু এ-ধারণ] সম্পূর্ণভাবে সত্য 
নয়। একথা ঠিক যে সাধারণত একচেটিয়া কারবারী স্বাভাবিক মুনাফার অধিক 
মুনাফা অর্জন করিতে সমর্থ এবং করিয়াও থাকে। কিন্তু অবস্থাবিশেষ একচেটিয়া 
একচেটিয কারবারী কারবারীর পক্ষে অতিরিক্ত মুনাফা কর] সম্ভব নাও হইতে পারে। 
সকল অবস্থায় মোট। একচেটিয়া! কারবারী যোগান নিয়ন্ত্রণ করিলেও চাহিদ। সাধারণত 

মুনাফা লাভ করিতে তাহার আয়ত্তাধীন থাকে না। স্থতরাং চাহিদার অবস্থা এমন 
8 হইতে পারে যে অতিরিক্ত মুনাফা কর সম্ভব হয় না। একচেটিয় 
কারবারীর দ্রব্যের এককপ্রতি মুনাফা (1961: 01316 21700013606 10005? 01006 

11012019015 ) নির্ভর করে উৎপন্ন দ্রব্যের গড় ব্যয় (৪৮7৪8০ 505) এবং দ্বাম বা] 

চাহিদা]! এই ছুইটির মধ্যে সম্পর্কের উপর | এখন অবস্থা এমন হইতে পারে ষে 
একচেটিয়! কারবারীর পক্ষে উৎপন্ন দ্রব্যের দাম গড় বায়ের অধিক করিয়া ধার্য 
করা সম্ভব হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে তাহাকে স্বাভাবিক যুনাফাতেই (17000191 
০976) অন্তষ্ট থাকিয়। উৎপাদন করিতে হয়। পরবর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রের সাহাষ্যে 
বিষয়টি পরিস্ফুট করা যাইতে পারে । 

৩৬২ পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে 107) হইল চাহিদা-রেখা! আর 441 রেখাটি হইল প্রাস্তিক 
বিক্রয়ল আয়-রেখা। অপরদিকে 20 ও 710 রেখা দুইটি হইল ঘথাক্রমে গড় 
ব্যয়-রেখ। ও প্রান্তিক ব্যয়-রেখা। এখন দেখ! যাইতেছে ষে প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ আয় 

(747) এবং প্রান্তিক উৎ্পাদন-বায় (7410) বিন্দুতে সমান হইয়াছে । স্থতরাং ০0? 

পরিমাণ ভ্ব্য উৎপঞ্ন করিয়। ০ (-760) দামে বিক্রয় করিলেই একচেটিয়া কারবারীর 



৩৬২ অর্থবিষ্ভার ভূমিকা 

ভারসাম্য অবস্থ] স্থাপিত হইবে | এই ভারসাম্য অবস্থায় একচেটিয়! কারবারী কোন 
নীট মুনাফা করিতে পারিতেছে না। চাহিদা-রেখা 101) (- 41) গড় ব্যয়-রেখা 
4&0-কে গে বিন্দুতে স্পর্শ করিয়াছে এবং 

প্রতি একক ভ্রব্যের দাম ও [| 
উঠি উৎপাদন-বায় সমান সমান 
চাহিদার অবন্থ। হইয়াছে । অন্যভাবে বল। 
অনুসারে মাত্র যায় মোট বিক্রয়লন্ধ আয় 

80০ 4 

২০০০ এএম লস 2 ওত 

্ (00681 165521806 ) এবং 

দান রি মোট উৎপাদন-ব্যয় (0০৪] | ২ 1) (74 

০09) উভয়ই 0150? টি 
পরিষাণ। স্থৃতরাং কোন অতিরিক্ত মুনাফ। ূ 
হইতেছে না| মাত্র ক্বাভাবিকমুনাফাঅর্জন 0 ঠ 
করিতেছে, কারণ মোট উৎ্পাদন-ব্যয়ের উৎপাদন 
ষধ্যে স্বাভাবিক মুনাফা রহিয়াছে । 

উপরের রেখাচিত্রটি হইতে বুঝা ঘায় যে একচেটিয়া! কারবারী ০7 ভিন্ন অন্ত 
কোন দাম ধার্য করিলেই তাহার লোকসান হইবে । এখন আবার চাহিদা-রেখ। 
101) যদি বামদিকে সরিয়া আসে_-মর্থাৎ চাহিদ। যদি হাস পায় তবে একচেটিয়! 

কারবারীর লোকসান হইবে এবং দীর্ঘকালীন অবপ্ধায় সে 

৯ ১১ উৎপাদন বন্ধ করিয়! দিবে । অবশ্ঠ স্বপ্লকালীন অবস্থায় গড় 

লোকসানও হইতেপারে মোট ব্যয় ( £৮1৪৪০ 7:0681 00990) উঠাইতে ন। পারিলেও, 

গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়ের অধিক দামে বিক্রয় করিতে সমর্থ হুইলে 

নে উৎপাদন চালাইয়। ধাইবে। 

ল্লেখাট্িত্রেল্প সাহান্য্যে একচেডিস্ত্া প্রত্িন্বোগিতাস্স 
দাস-নিণ্ধালণ তভ্ভ্ব ব্যাখ্যা (1018615100109860 11105090017 ০ 
1910106 01061 1401500011560 09290200102 ) :: (গ্রন্থের ২৩৮ পৃষ্ঠা ) 

একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় বিক্রেতার দ্রব্যের চাহিদা বা] বিক্রয়লন্ধ আয়-রেখ! 
নিয়গামী। যেখানে উৎপাদকের প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ আয় (4741২) এবং প্রান্তিক 

একচেটিয়া উৎপাদন-ব্যয় (2740) পরস্পর সমান উৎপাদনের সেই স্তরে 
প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠানের মুনাফ। সর্বাধিক হয়। স্থতরাং বল! যায়, একচেটিয়া 
চাহিদা-রেখা প্রতিষোগিতায় উৎপাদক সেই স্তরে দাম এবং উৎপাদন স্থির 
করিবে যেখানে তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও প্রান্তিক বিক্রয়লৰ আনন পরস্পরের 
সমান হইবে (241২-41710)। 

কিন্ত পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার সহিত তুলনা! করিলে দ্বেখ। যাইবে, একচেটিয়া 
গ্রতিযোগিতায় প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ আয় গড় বিক্রয়লন্ধ আয় 
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(47) বা দাম অপেক্ষা কম হয়; কারণ, যখন গড় আয়-রেখ। নিষ্নগামী হয় তখন 
প্রান্তিক বিক্রয়লষ আয় গড় বিক্রয়লন্ধ আয় ব। দা হইতে কমহয়। পূর্ণাংগ 

প্রতিযোগিতায় কিন্তু দাম এবং প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ আয় সমানই থাকে « 
কারণ, প্রতিষ্ঠানকে অধিক একক দ্রব্য বিক্রয় করিবার জন্ত দাম কমাইতে হয় না, 

কিন্তু একচেটিয়া! প্রতিযোগিতায় বিক্রেতাকে অধিক পরিমাণে 

রা বিক্রয় করিতে হইলে দাম হাস করিতে হয়। স্থতরাং তাহার 

দাম হইতে কম প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ আয় গড় বিক্রয়লন্ধ আয় বা দাম অপেক্ষা কম 
হয়। এখন প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ আয়ের 

সমান হইলে উৎপার্কের সর্বাধিক মুনাফা] হয় বলিয়া প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় দাম 
হইতে কম হইবে এবং উৎপাদক তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-ব্ায়কে দামের সমান 
করিবার জন্য উৎপাদনবৃদ্ধি করিবে না। পূর্ণাংগ প্রতিষোগিতায় কিন্তু প্রত্যেক 
উৎপাদক নেই পর্যস্ত উৎপাদন বাড়াইয়। চলিবে যেখানে প্রান্তিক উৎপাদন-বায় 
দামের সমান হয়। 

বিষয়টিকে নিয়ের রেখাচিত্রের সাহায্যে ব্যাখা। কর হুইল : 

210 হইল প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়-রেখা আর 0 হুইল গড় উৎপাদন ব্যয়-রেখা।। 
101) হুইল চাহিদা! ব1 গড় বিক্রয়লন্ধ আয়-রেখা এবং উহা! নিয়গামী। 717 হইল 
প্রান্তিক বিক্রয়লৰ আয়-রেখা! এবং ইহা গড় বিক্রয়লন্ধ আয়-রেখার নিচে অবস্থিত। 
4 বিশ্ৃতে প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়-রেখ। 810 এবং প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ আয়-রেখা 
4. পরস্পরকে ছেদ করিয়াছে । স্বতরাং 00 পরিমাণ দ্রব্য উৎপাধন করিলেই মুনাফা 
সর্বাধিক হইবে। এই পরিমাণ ভ্্ব্য বিক্রয় করিতে হইলে দাম হইবে 021২1 স্থতরাং 
প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও গড় বিক্রয়লন্ধ আয় হইল দাম অপেক্ষা কম। উপরে 



৩৬৭ অর্থবিদ্ার ভূমিকা 

রেখাচিত্রে আর একটি বিষয়ও লক্ষ্য করিবার আছে। দাম ঘখন 21২ তখন গড় 
টানার উৎ্পান-বায় হইল 07 স্থতরাং প্রতি এককে অতিরিক্ত 
ভা মুনাফা হইল 217 এবং মোট অতিরিক্ত মুনাফার পরিমাঁণ হইল 

7751 স্বক্পকালীন অবস্থায় প্রতিষ্ঠানের এই প্রকার 
একচেটিয়৷ কারবারীর মত অতিরিক্ত মুনাফা হইতে পারে।১ কিন্তু দীর্ঘকালীন 
অবস্থায় ( একচেটিয1 প্রতিযোগিতায়) উৎপারকেব এইরূপ অতিরিক্ত মুনাফা 
সাধারণত হাস পাইয়! স্বাভাবিক মুনাফায় দাডায়। 

এখন সমস্িগতভাবে সকল প্রতিষ্ঠানের কথা ধরিয় সমগ্র শিল্পের ভারপাম্যের কথা৷ 

সশক্ষেপে বিবেচন। কর] যাইতে পারে। প্রত্যেক, উতৎ্পাদকের দ্রব্যের 
শক্সের ভারসাম/ পৃথক চাহিদা-রেখা রহিয়াছে । এই চাহিদা-রেখা বা গড় বিক্রয়লর 
আয়-£বখ! নিয়গাঁমী এবং অন্যান্য প্রতিঘন্বীর দামের দ্বার] প্রভাবান্বিত হয়। 

এখন এই চাহিদা-বেখার দিকে লক্ষা রাখিয়! প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান এমনভাবে 
উৎপাদন ও দাম স্থির করিতে চেষ্টা করিতে থাকিবে যাহাতে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও 
প্রাস্তিক বিক্রয়লন্ধ আয় পরস্পর সমান হয়। এইভাবে সকলের উত্পাদনের ফলে যে 
মোট দ্রবা উৎপার্দিত হয় তাহ] যর্দি আশাহ্ছরূপ দামে (81001010950 101০6 ) 

ক্রেতার ক্রয় করে তাহ৷ হইলে শিল্পে অস্থায়ীভাবে ভারসাম্য অবস্থা আসিবে । মোট 
উৎপাদনের পরিমাণ যদি আশান্করূপ দামে ক্রেতারা ক্রয় করিতে না চায় তাহা হইলে 
সকলের দাম হাঁস পাইবে, ইহার সহিত বিভিন্ন বিক্রেতার চাহিদা-রেখাগুলি নিচের 
দিকে সরিয়া আপিবে। বিভিন্ন উৎপাদক তাহাদের নৃতন চাহিদা-রেখা অন্থযায়ী 
উত্পাদন ও দামের পরিবর্তন করিবে । অপরদিকে আবার উৎপা্দকের উৎপন্নের 
পরিমাণ যদি আশাঙ্রূপ দামে ক্রেতার] ষতট! ক্রয় করিতে চাঁয় তাহ। অপেক্ষ। কম হয় 
তবে সকল বিক্রেতার দামই বুদ্ধি পাইবে । ইহার ফলে সকল উৎপাদকের চাহিদা 
রেখাগুলি সরিয়। উপরের দিকে উঠিয়া আমিবে। উৎপাদকরা৷ আবার তাহাদের 
নৃতন চাহিদ]-রেখ! অস্থায়ী উৎপাদন ও দ্ামকে পরিবতিত করিবে । এইভাবে 

যে-পর্যস্ত না বিভিন্ন উৎপাদকের দাম ও চাহিদ1-রেখাগুলি যে-স্তরে 
উৎপাদন ও ক্রয়ের পরিমাণ পরস্পরের সমান হয় সেই স্তরে আসে, 
সে-পর্যস্ত উৎপাদন ও দামের হ্বানবৃদ্ধি চলিতে থাকিবে । এই 

অবঙ্কাকে অস্থাধী ভারসামযের (0:0951510928] 20111511010 ) অবস্থা বল। হয়। 

এরই স্বপ্লকালীন ব1 অস্থায়ী ভারসামোর অবস্থায় বিভিন্ন উৎপাদদকের অতিরিক্ত মুনাফ। 
কিংবা লোকসানও হইতে পারে, কারণ স্বপ্লকালীন অবস্থায় উৎপাদকদের সংখ্যার 
ক্বাসবৃদ্ধি হইতে পারে না। 
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অস্থায়ী ভারসামোর 
অবস্থা 
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পুনরুল্লেখ করিয়া! বল! যায়, একচেটিয়। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে দীর্ঘকালীন অবস্থায় 
উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাভাবিক মুনাফাই হইবে । অবশ্থ আমর! ধরিয়া লইতেছি 
ঘে, শিল্প ত্যাগ ও শিল্পে প্রবেশের অবাধ স্থযোগ রহিয়াছে এবং সমজাতীয় উৎপাদনের 
উপাদ্দানগুলি সকলেই পর্যাপ্ত পরিমাণে পাইতে পারে। এই অবস্থায় শিল্পের অস্তর্গত 
প্রতিষ্ঠানগুলি যদি অতিরিক্ত মুনাফা ভোগ করিতে থাকে তাহা হইলে অন্ধুব্ূপ দ্রবা- 

উৎপাদনকারী নৃতন প্রতিষ্ঠান শিল্পে আসিয়। প্রবেশ করিবে, ফলে 
ঠা শিল্পের যোগান বৃদ্ধি পাইবে এবং দ্রাম হ্রাস পাইবে । প্রত্যেক 
মুনাফা লাভ করে  উৎপাদকের বিক্রয় কমিয়া যাইবে ও চাহিদা বা গড় বিক্রয়লন্ 

আয়-রেখ! সরিয় নিচের দিকে নামিয়া আসিবে এবং সকলের 
স্বাভাবিক মুনাফা হইতে থাকিবে । অপরদিকে শিল্পে যদি প্রতিষ্ঠানগুলির লোকসান 
হইতে থাকে তাহা হইলে অনেক প্রতিষ্ঠান-সংশ্িষ্ট শিল্প ত্যাগ করিয়। অন্যত্র চলিয়? 
যাইবে । ইহার ফলে শিল্পের উৎপন্ন বা ষোগানের পরিমাণ কমিয়া যাইবে এবং প্রত্যেক 
উৎপাদকের দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পাইবে ও চাহিদ1-রেখা সরিয়া উপরের দিকে উঠিবে। 
সকলের মুনাফা আবার শ্বাভাবিক হইয়। দ্াভাইবে। স্থৃতরাং দেখা যাইতেছে, 
দীর্ঘকালীন অবস্থায় অতিরিক্ত মুনাফা ব। লোকসান থাকে ন1 এবং সকল প্রতিষ্ঠানের 
স্বাভাবিক মুনাফা হয়-__ অর্থাৎ দাম এবং প্রতি এককের উৎপাদন-ব্যয় সমান হয়। 
পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার মত একচেটিয়! প্রতিযোগিতায় অতিরিক্ত মুনাফা হই 
সাময়িক; একমাত্র সম্পুর্ণ একচেটিয়া! কারবারে অতিরিক্ত মুনাফ। অনিদিই কালের 
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! প্রান্তিক বিক্রয়লরা 
ৰ আহী-তেখা। 

পূ 
€ 

$ ৫) 

হ্াত্যাত পতিভ্রঃণ 

অন্ত খাঁকিতে পারে। উপরের রেখাচিজ্জটি হইতে একচেটিয়া প্রতিযোগিতা 

উৎপাদন-প্রতিষঠানের দীর্ঘকালীন ভারসাম্য অবস্থা বুঝা। ঘাইবে। 



৩৬৬ অর্থবিষ্ভার ভূমিকা! 

ূর্ববর্তাঁ পৃষ্ঠার রেখাচিত্র আমর] দেখিয়াছি ষে প্রতিষ্ঠানটি অতিরিক্ত মুনাফা 
করিতেছে। রেখাচিত্র হইতে দেখা বাইতেছে যে, প্রতিষ্ঠানের কোন অতিরিক্ত মূনাফ। 
হইতেছে না। প্রতিষ্ঠানটি দীত্ঘকালীন অবস্থায় 00 পরিমাণ দ্রব্য পর্যস্ত উৎপাদন 
করিবে, কারণ এখানে প্রাস্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও গ্রাস্তিক বিক্রয়ল আয় সমান এবং 
দ্াষ 01২ গড় উৎপাদন-ব্যয়েরও সমান। স্থতরাং প্রতিষ্ঠানটির মাত্র শ্বাভাবিক 

মুনাফা হইতেছে । 

অতিরিক্ত অনুশীলনী 
1, 1015257007056109115 11105962569 6109 69817071100 00388100০01 6009 ঠিত। 80098 

28)07)020118610 90:009616102) 00৮ 17) 656 82006 800. 1008 520 

[ একচেটিগ্না প্রতিযোগিতাধী'নে হ্বপ্নকালীন ও দ্বীর্ঘকালীন-_উঠয় অবস্থাতেই প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্যের 
অবস্থা রেখাচিত্রের সাহাযো ব্যাখ্যা কর। ] (৩৬২-৬৬ পৃষ্ঠা ) 

চ। অলিগোপত্িনিতি ক্ষোণভিল্পিষ্ চাহিদা-ল্লেখা 
গাক্মেল অপন্সিবর্ভনঙ্পীলতা (7012060 ০0: 001076750 

00118010015 106102170 001৬০--1106 [1610165 ) : (গ্রন্থের ২৪*-৪২ 

পৃষ্ঠা ) অলিগোপলিতে অনেক ক্ষেত্রে চাহিদা-রেখাকে কোণবিশিষ্ট হইতে দেখা যায় 3 
এই কোণ গ্রচলিত দামের বিন্দুতে কৃষ্টি হইয়া থাকে । কোন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত দাম 

হইতে সরিয়া যাইতে চাহে না। স্থতরাং অনেক সময়ই দেখা 
৪৮৬৭৬ যায় অলিগোপলিতে দাম অপরিবর্তনশীল হয়। ব্যাখ্যা হিসাবে 

দেখানে। হয় ষে কোন প্রতিষ্ঠান বদ্দি প্রতিষ্ঠিত দাম অপেক্ষা অধিক 
দ্বাম ধার্য করে তাহা হইলে অন্তান্ প্রতিষ্ঠান পূর্বের প্রচলিত দামেই বিক্রয় করিতে 
থাকিবে। ইহার ফলে দামবৃদ্ধিকারী প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় কমিয়া৷ যাইবে, কারণ 
ক্রেতারা অন্যান্ত প্রতিষ্ঠানের ধিকে ঝুঁকিবে। অপরদিকে কোন প্রতিষ্ঠান যদি 
প্রচলিত দাম অপেক্ষা কম দাম করে তাহ! হইলে অন্তান্ত প্রতিষ্ঠান সংগে নংগে নাম 
কমাইবার দিকে ঝুঁকে, কারণ অন্যথায় বিক্রয় কষিয়! যায় এবং ক্রেতার! দামহ্বাসকারী 
প্রতিষ্ঠানের নিকট সরিয়। যায়। স্থতরাং দাম কমাইয়াও কোন প্রতিষ্ঠান বিশেষ 
স্থবিধ। করিতে পারে না। উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এই সিঙ্কান্তে আসা ঘায় 
যে অলিগোপলিতে প্রতিষ্ঠানবিশেষ প্রচলিত দাকে ধরিয়া রাখে-উহার হ্াসবৃদ্ধি 
করিতে চাহে না। এমন কি উৎপাদন-ব্যয়ের তারতম্য ঘটিলেও এ একই দাষে 
বিক্রয় করিয়। চলে । 

অলিগোপলিতে চাহিদা -রেখা কিভাবে কোঁপণবিশিষ্ট হয় তাহ! পার্খববর্তী পৃষ্ঠার রেখ!- 
চিত্রটি হইতে সহজেই উপলব্ধি কর! যাইবে । এ রেখাচিত্রে গ্রতিষ্ঠানের চাহিদা -রেখ। 
হইল 79480 এবং উহার এ বিন্মৃতে কোণ কটি হইয়াছে। প্রান্তিক আর-রেখা 
ছুইভাগে বিভক্ত হইয়1 গিয়াছে; একাংশ হুইজ 76 এবং অপরাংশ হইল ০947.। 



অলিগোপলিতে চাহিদা রেখা ৩৬৭ 

চাহিদা-রেখার ৫ বিন্ুভে আমিয়া-_অর্থাৎ দ্বাম ঘখন 9০ ও উৎপক্ধের পরিমাণ ঘখন 
০0৫--প্রাস্তিক আয়-রেখা বিচ্ছিন্ন ( 15001701081029 ) হইয়া 

' প্রচলিত দামের উপরে গিয়াছে; বিচ্ছিন্ন অংশ হইল &০। এই রেখাচিত্রে ধর] হইয়াছে 
হি যে প্রচলিত দাম হইল 9৪। এখন কোন প্রতিষ্ঠান দাষ বৃদ্ধি 

করিলেও অন্যান্ত প্রতিষ্ঠান দাম কমাইবে না; ফলে দামবৃদ্ধিকারী 
প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় কমিয়া ঘাইবে। অতএব, [৫ চাহিদা-রেখা অপেক্ষাকৃত 
স্থিতিস্থাপক হইবে । অপরদিকে ৫3 অপেক্ষা দাম কম করিলে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও 
অন্রূপভাবে দাম কমাইবে ঃ ফলে ৫41২ চাহিদা -রেখা অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্বাপক 
হুইবে__-অর্থাৎ বিক্রপ্ন বিশেষ বাড়িবে না। চাহিদা-রেখার ৫ বিন্দুর বামদ্িক 
অপেঞ্চারুত অস্থিতিস্বাপক এবং ডানদিক অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক হওয়ায় প্রতিষ্ঠানের 
চাহিদা-রেখা 1248 কোণবিশিষ্ট হইয়াছে । 

£ি 

ষেহেতু দাম হ্রাসবৃদ্ধি করিলে কোন প্রতিষ্ঠানের লাভ হয় না সেহেতু গ্রচলিত দাহ 
অপরিবতিতই থাকিবে । প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য দাম হুইবে ৫৫ এবং ভারসাম্য 
উৎপক্ধের পরিমাণ হইবে 0৫1 উৎপন্নের এই স্তরে প্রান্তিক ব্যয়-রেখ! 240 প্রান্তিক 
আয়-রেখার বিচ্ছিন্ন অংশের মধ্য দিয়া গিয়াছে বলিয়া! 0৫ পরিষাখ ভ্রবা উৎপাদন 
করিলেই প্রতিষ্ঠানের লাভ সর্বাধিক হুইবে। ইহা! জপেক্ষা কম উৎপরের স্তরে 
প্রান্থিক ব্যয় প্রান্তিক জায় অপেক্ষা অনেক কম; অপরপক্ষে 07 পরিমাণের 



৩৬৮ অর্থবিষ্ভার ভূমিকা 

অধিক উৎপাদন কর]! হইলে প্রান্তিক ব্যয় প্রান্তিক আয় অপেক্ষা অধিক 

হইয়। দাড়াইবে। 

কোণ'বশিষ্ট চাঁহদা- উপলংহারে বল] ধায় যে, কোণবিশিষ্ট চাহিণা-রেখার সাহায্যে 

রেখাগ্থার! ঘাম কিভাবে অলিগোপলিতে দাম একবার ধার্য হইয়। গেলে উহা! অপরিবতিত 

ধাধ ৪ রা থাকে কেন তাহ! ব্যাখ্য। কর যান কিন্তু অলিগোপলিতে দাম 
0 কিভাবে ধার্য তাহার ব্যাখা! ইহার ছারা করা যায় না। 

অতিরিক্ত অনুশীলনী 
1, ডা10 5 10060 070 10170860০0০ 002109৮998 011802015 19170800 07856. 

[ অলিগোপলিতে কোণবিশিষ্ট চাহিদা-রেখার উপর একটি টীকা রন কর। ] ( ৩৬৬-৬৮ পৃষ্ট' ) 

চ। লামস-নিপ্ধণলণ ংক্রণান্ভ ইডি ভভ্ভ্ব (7০ 710601165 

0013661771716  70:101195 ) : দাম-নির্ধারণ সম্পর্কে ছুইটি তত্বের কিছুট। 
আলোচন! কর যাইতে পারে । 

১। দ্বাম-নির্ধারণের পূর্ণ উৎ্পাদন-ব্যস় তত্ব (011 0099৫710605 

0£ 19101): অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় দাম-নির্ধারণের মূলনীতির আলোচনায় 
বল! হইয়াছে যে এইরূপ প্রতিযোগিতাধীনে অধিকাংশ উৎপা?ন-প্রতিষ্ঠানই 

তাহাদের মুনাফাকে সর্বাধিক করিবার প্রচেষ্টায় প্রাস্তিক 
৪০১৫ উতৎপাদন-ব্যয়কে প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ আয়ের সমান করিয়। 

তুলিবার লক্ষ্যাভিমুখে চলে ন1 (২৩৫ পৃষ্ঠা)। অপূর্ণাংগ 
প্রতিযোগিতার এই মৃলনীতিই হইল দাম-নির্ধারণের পূর্ণ (ব! মোট ) উৎপাদন- 
ব্যয়তত্বের (্রি0]] 009601১6015 0£ 7110117£ ) ভিত্তি। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে অক্সফোর্ড বিশ্ববিগ্ালয়ের দুইজন অর্থবিগ্ভাবিদ ১ 
বিভিন্ন উৎপাদন-গ্রতিষ্ঠানের নিকট কিভাবে তাহার। তাহাদের উৎপন্ন ভ্রবোর দাম ধার্য 
করে দে-নন্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাস করিয়। পাঠান। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের উপর 

হইতে দেখ! ধায় ষে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়” এবং প্রান্তিক 
তটির উত্তৰ বিক্রয়লন্ধ আয়*_এই ছুইটি বাক্যাংশেরই সহিত উৎপাদন- 
প্রতিষ্ঠান পরিচিতই নয়। স্থতরাং উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মুনাফাকে সর্বাধিক 
করিবার উদ্দেস্তে প্রান্তিক উৎপাণন-ব্যয়কে প্রান্তিক বিক্রপ্নলন্ধ আয়ের সমান করিবার 
প্রচেষ্টার কোন প্রশ্নই উঠে ন।। প্রাপ্ত উত্তর হইতে আরও জান। যায় যে প্রতিষ্ঠানসমূহ 
মোট গড় উৎপাদন-ব্যয়ের ভিতিতেই দাম ধার্য করিয়। বাজারে ছাড়িয়। থাকে-_ 
প্রান্তিক উৎপাদন-বায়ের ভিত্তিতে নহে। 

সংগৃহীত এই সকল তথোর ভিভিতে দাম-নির্ধারণের যে-নৃতন তত্বের উত্তব 
হয় তাহাই 'পূর্ণ উৎপাদন-ব্যয়তত্ব' নামে পরিচিত। ইহাকে আবার স্বাভাবিক 

১ 81] 8236 21608 



দাম-নিরধারণসংক্রাস্ত ছইটি তত্ব ৬৬৯ 

উৎপাদন-ব্যয়তত্বও ( 0:0081 00567017605 ) বল] হয়। নিয়ে সংক্ষেপে তত্বটির 
ব্যাখ্যা কর। হইল। 

অধিকাংশ উৎপাদনক্ষেত্রেই দেখা! ঘায় যে গড পরিবর্তনশীল ব্যয় (.817/0) 
একট। স্তরের পর হইতে সমান্থপাঁতিক হারে রুদ্ধি পাইতে থাকে । অর্থাৎ, ছিগুণ 

উৎপাদন করিবার জন্য মোট কীচামাল, শ্রম ইত্যাদির দরুন 
| ক পরতিপান্ প্রত্যক্ষ ব1] পরিবর্তনশীল ব্যয়কে দ্বিগুণ করিতে হয়) তিনগুণ 

করিবার জন্য তিনগুণ করিতে হয় । এই প্রত্যক্ষ ব্যয়ের (01501 

০9৪0) সহিত উৎপার্দকগণ ধার্য ব্যয় ও “ম্বাভাবিক মুনাফার দরুন নির্দি্ই হারে একটি 
টাক! যোগ বা] সংযোজন (228115-00 ) করিয়া উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান উৎপন্ন দ্রব্যের 
দাম স্থির করিয়। থাকে । 

একটি সহজ উদ্াহরণের সাহায্যে দ্রামধার্যের এই নীতির ব্যাখ্যা কর। যাইতে পারে। 
ধর! যাউক, এক একক দ্রব্য উৎপানের প্রত্যক্ষ ব্যয় হইল ২* টাক1। উৎপার্দক 
ধ্দি মনে করে যে এই ২* টাকার সহিত ২৫ শতাংশ সংযোজন করিলে ধার্ধ ব্যয় 
উঠিয়া আসিয়া! স্বাভাবিক মুনাফা লাভ করাও সম্ভব হইবে তাহা হইলে প্রতিষ্ঠান 
দ্রবাটির দাম ধার্য করিবে ২৫ টাকায় (২* টাক11+২ টাকার ২৫ শতাংশ 
বা € টাকা)। 

এইভাবে ধার্য দামকে প্রতিষ্ঠান-নিধিষ্ট দাম ( 20101171906160 [10106 ) বলিয়! 

অভিহিত কর। হয়, কারণ উহা উৎপাধন-প্রতিষ্ঠান কর্তৃকই নির্দিষ্ট হয়। ব্যবসায়ের 
সুনাম বজায় রাখিবার জন্য প্রতিষ্ঠান সহজে নির্দিষ্ট দামের পরিবর্তন করিতে চায় ন]। 
মাত্র উৎপাদন-বায়ের পরিবর্তন ঘটিলে তবেই নৃতন দ্বাম ধার্য করিবার দিকে ঝুঁকে । 

এই নির্দিষ্ট দামে কতটা বিক্রয় হইবে তাহার উপর অবশ্য প্রতিষ্ঠানের কোন হাত 
নাই। স্থৃতরাং ইহাতে সর্বাধিক মুনাফা হইবে কি না, তাহার কোন নিশ্চয়ত। নাই । যদি 
হুয় তবে তাহ নিতান্তই আকস্মিক ব্যাপার; উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টার ফল নহে। 

পূর্ণ উৎপাদন-ব্যয়তত্বের সপক্ষে বলা যায় যে, সাধারণত অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার 
ক্ষেত্রে নি্দি্ দাই দেখ! যায়। উৎপাদকগণ প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও প্রান্তিক 

বিক্রয়লন্ধ আয়ের সহিত পরিচিত নয় বলিয়! (গড়) মোট 
তবটির মগক্ষে যুক্ষি. উৎপাদন-ব্যয়ের ভিত্তিতেই দাম ধার্য করিয়! বাঞধারে ছাড়িয়া 
থাকে। আরও দেখ! যায় যে প্রতিষ্ঠাবান কোন প্রতিষ্ঠান সহজে একবার নিিষ্ 
দামের পরিবর্তন করিতে চায় না। 

কিন্ত চাহিদার প্রভাবকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করার জন্ত পূর্ণ উৎপাদন-তত্বকে কোনমতেই 
হারার পূর্ণাংগ তত্ব বলিয়! গ্রহণ কর! চলে না। কার্ধক্ষেত্রে দেখা যায় 

যে চাহি! বৃদ্ধি পাইলে উৎপাদন-ব্যয়ের কোন পরিবর্তন ন! 
ঘটা নত্বেও অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় কারবারী নূতন দাম ধার্য করিবার দিকে 
ঝুঁকিয়াছে 
২২০ [০0৫ 
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পরিশেষে ইহাঁও বল! যায় যে কিভাবে প্রতিষ্ঠানের উপর “স্বাভাবিক মুনাফা*সহ 
ধার্য ব্যয়ের হিসাব করে তাহার ব্যাখ্যা এই তত্বে পাওয়া যাঁয় না। বল] হয় যে, 
উহা কর] হয় শিল্পের এঁতিহা ম'নিয়া। অর্থাৎ, যদি কোন শিল্পে স্বাভাবিক মুনাফার. 
হার ৫ শতাংশ হয় তবে সকল প্রতিষ্ঠান এ হারেই স্বাভাবিক মুনাফার হিসাব 
করিয়া থাকে । কিন্তু অনেক ক্ষেজেই এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখ] যায়। স্থতরাং 
শিল্পের ক্ষেত্রে দাম নিদি্টকরণের জন্য প্রত্যক্ষ ব্যয়ের উপর ধার্ধ ব্যয়ও স্বাভাবিক , 
মুনাফার দরুন সংযোজনের (1811-00 ) কোন বিশেষ ধরাবাধ। নীতি নাই। 
আবার কোন এক শিল্পে এই সংযোজনের হার হইল ৫ শতাংশ এবং অন্ত এক শিল্পে 
২* শতাংশ-তাহঠার ব্যাখা তব্বটি প্রদান করে না।১ পরিশেষে বলা হয়, তন্বটির 

সমর্থনে ধথেই পরিমাণ প্রমাপ নাই । বসুতপক্ষে যে-সকল প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা 

পূর্ণ উৎপাদন-ব্যয়তত্বের বিরুদ্ধেই ধায়।২ | 
২। কব ওয়েব উপপাগ্ধ (796 40০০%/৩১ [1769161 ) : চাহিদ। 

ও যোগানের বিশ্লেষণের সাহ।য্যে মাত্র স্থিতিশীল অবস্থার ব্যাখ্যাই করা যায় না, 
পরিবর্তনের গতিশীল অবস্থার ব্যাখ্য। কর] যায়। আলু শাকসবজি প্রভৃতি অনেক 

কষিজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে দেখ! যায় ঘে উহাদের উৎপাদনের 
সে না পরিমাণ ও দাম বদরের পর বৎমর চক্রাকার গতিতে উঠানাম। 

পরিবর্তন এবং করে। ইহাদের ক্ষেত্রে উৎপার্দকর] ভবিষ্যতের আশা ছার! 
'কবওওয়েব, উপগাগ্ছের প্রভাবান্বিত হয় বলিয়! যোগান ও দামের নিয়মিতভাবে হাসবৃদ্ধি 
5) হইতে দেখা যায়। কোন কারণে এক বৎসর হয়ত সংশ্লিষ্ট 
দ্রব্যের উৎপাদন কম হইল এবং দাম অধিক হইল। দাম অধিক হওয়ায় উৎপাদকরা 
পরব্তা বৎসর অথবা তাহার পরের বৎসরের জন্ত অধিক উৎপাদনের ব্যবস্থা করিল। 
এই অধিক উৎপাদন যখন পরব এ্খ বা তৎপরবর্তাঁ বৎমরে বাজারে ঘোগান আসিবে 
তখন স্বাভাবিকভাবেই দাম হাস পাইবে । এখন আবার দাম কম হওয়ায় অনেক 
উৎপাদক উৎপাদন বন্ধ বা হাস করিয়া দিবে। ফলে পরের বৎসরে যোগান কমিয়! 
যাইবে এবং দাম বৃদ্ধি পাইবে | এইভাবে যোগান ও দাম চক্রাকার গতিতে চলিতে 
থাকে। “কব ওয়েব, উপপান্ে উৎপাদন ও দামের এই চক্রাকার গতিতে পরিবর্তন , 
ব্যাখ্যা করিবার প্রচেষ্টা হইয়াছে। নিয়ের রেখাচিত্রের সাহায্যে বিষয়টিকে বিশ্লেষণ 
করিয়া দেখানো হইল। 

পার্থবরতাঁ পৃষ্ঠার তিনটি রেখাচিত্রে চাহিদা-রেখা 7) হবার! বুঝানো হইয়াছে; 
কোন 'বৎ্সরে' বাজারে যে-যোগান আসে তাহা কি-দামে বিক্রয় হইবে উহা $5$ 
ঘোগান-রেখা দ্বারা বুঝানো! হইয়াছে । যে-কোন এক বৎসরের দ্বাষের ভিত্তিতে 

১,.:8820081800, : 56078078805; 00 (351808: 700০70%960$-90$61866 0 2166 
210 179001663 

২, 45801 ৩16008 8৪. 65609 18, 8967)8 &0 ৪০ ৪8517056 &)১৪ 0 রঃ 60৪০, 
181086 :  2055486 20070075508 
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পরবতাঁ বৎসরে উৎপাদন কত হইবে (এখানে 'বৎসর" বলিতে উৎপাদনের সিদ্ধাস্ত 
হইতে স্থুরু করিয়া উৎপাদন সম্পন্ন করিতে যে-সময় প্রয়োজন হয় সেই সময়কে 
বুঝাইতেছে ) সে-সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত কর] হয়। 

(ক) (খ) (গ) 

প্রথমে (ক) এবং (গ) রেখাচিজ্্র ছুইটিকে ধরিয়া আলোচনা কর ধাউক। 
ধরা যাউক, কোন বৎসরে 0? পরিমাণ দ্রব্য উৎপন্ন হইল। এই অবস্থায় চাহিদ্বা- 
রেখ। 191) হইতে বুঝা! যায় যে, দাম হইবে 4.5 | এখন আবার প্রশ্ন হইল, 
বর্তমান বংসরের এই উচ্চ দাম ?.7,-এর ভিত্তিতে পরবর্তাঁ বৎসরে উৎপাদকরা 

কত উৎপাদন করিবে? ইহার উত্তরে বল! যায়, যোগান-রেখা। 
2 55$-এর 0 বিন্দুতে উৎপাদন করিবে-_অর্থাৎ 01 পরিমাণ ভ্রব্য 

উৎপাদিত হইবে । কিন্তু চাহিদা-রেখা 101) অনুসারে এই 
পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিতে হইলে দাম হইবে 1175 | এই দামের ভিভিতে তৃতীয় 
বৎসরে উৎপন্্ের পরিমাণ প্লাড়াইবে 01 এবং দাম হইবে 1729 | এইভাবে উৎপর় 
ও দামের পরিবর্তন চলিতে থাকে । 

এখন প্রশ্ন হইল এই পরিবতনের শেষ ফলাফল কি হইবে? উপরের 
(ক)-রেখাচিত্রে চাহিদা-রেখা 707)-র ঢালের (৪102০) তুলনায় যোগান-রেখা 

55-এর ঢাল অধিক খাড়া (5:6০: )। এই অবস্থায় দাম 

পরিবর্তনের তিনটি ফল ও উৎপন্নের চক্রাকার গতি ক্রমশ স্তিমিত হইতে হইতে ভারসাম্য 
পৌছায়। (ক)-রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে যে দাম ও উৎপন্নের চক্রাকার গতি 

0725059022805 পথ ধরিয়া! শেষ পর্যন্ত ০ বিন্বুতে আসিয়! ভারসাম্য অবস্থায় 

পৌছাইতেছে। 
কিন্ত সকল ক্ষেত্রে দাম ও উৎপাদনের ভারসাম্য স্থায়ী ভারসাম্যের দিকে আবতিত 

নাগ হইতে পারে । (গ)-রেখাচিজে চাহ্দা-রেখ! 7)7)-র ঢাল অপেক্ষা যোগান-য়েখা 
8$-এর ঢাল কম। এখানে দাম ও উৎপন্ন 02$0,29352908 পথ ধরিয়। 
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আবতিত হইয়া ভারসাম্য বিন্দু 1০ হইতে ক্রমশ বাহিরের দিকে সরিয়! ধাইতেছে। 
(খ)-রেখাচিত্রে চাহিদা-রেখা 101) এবং যোগান-রেখা $$ উভয়ের ঢাল সমান।' 
এখানে দাম ও উৎপন্ন 07210$125 পথে ভারসাম্য বিন্দু 7-র সহিত একই বাবধান 
রাখিয়া আবতিত হইতেছে। 

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার তিনটি রেখাচিত্রে যে-অবস্থ1 প্রদশিত হইল তাহার মধ্যে 
(ে)-রেখাচিত্রে প্রদ্বশিত অবস্থাকেই সাধারণত ঘটিতে দেখ! 

তৃতীয় ফলটি মোটামুটি যায় বলিয়া অভিমত প্রকাশ করা৷ হইয়াছে) (গ)-রেখাচিত্রে তত্বগত 
প্রদশিত অবস্থা তত্বগত সম্ভাবন। ভিন্ন আর কিছুই নয়। এইরূপ 

মনে করিবার সপক্ষে একাধিক কারণ দেখানে। হয়। 

শি 

প্রথমত, “কব. ওয়েব তত্বে চাহিদা ও যোগানের অবস্থা অপরিবতিত থাকিলে কি. 

হইবে না-হইবে, তাহ] দেখানে। হইয়াছে ; কিন্ত দাম ও উতপন্নের মাবর্তন “বৎসরের পর 
বৎসর' সংঘটিত হওয়ার মধ্যে চাহিদা! ও যোগানের অবস্থ! পরিবতিত হইতে বাধ্য ।১ 

দ্বিতীয়ত, “কব. ওয়েব” উপপান্ঠে ধরিয়া লওয়। হইয়াছে যে সকল উৎপাদক 
ভবিষ্যৎ দাম সম্পর্কে একই আশ! পোষণ করে, সকলেই এই ভবিষ্যৎ আশার ভিতিতে 
সমভাবে কার্য করে এবং সকলেই একই সময় ভবিষ্যৎ উৎপাদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। 

পরিশেষে, “কব ওয়েব” তত্বে ধরিয়া লওয়৷! হইয়াছে যে 
টকতরেেলানরঃ  উৎপাদকের! পূর্ব অভিজ্ঞতা হইতে কোন শিক্ষা গ্রহণ করিতে 
গতি তীব্র আকার রাজী নয়। কিন্তু যদি এই অভিজ্ঞতা হয় যে এক ব্সরে দাম 
ধারণ করে না অধিক হওয়ার পর পরবর্তী বৎসরে দাম হাস পাঁয়, তাহা হইলে 
বহু উৎপাদকই পরবর্তী বৎসরের জন্ত উৎপাদন সতর্কতার সহিত করিবে । এই সকল 
কারণে বলা হয় যে দাম ও উৎপন্নের চক্রাকার গতি তীত্র আকার ধারণ করে না; 
সাধারণত দাম ও উৎপরকে ভারসাম্য বিন্ুকে খিরিয়া সামান্তভাবে পরিবতিত হইতে 

দেখা যায়।২ ইহা! ব্যতীত, ফটকা! কারবারীর কার্ষের ফলে দামের পরিবর্তন স্থদূর- 
প্রসারী হইতে পারে না।৩ যাহা হুউক, “কব ওয়েব, উপপাদ্ধের সাহায্যে কষিজাত 
দ্রবোর ক্ষেত্রে বাণিজ্যচক্রের গতি কতকটা বুঝ] যায়। 

অতিরিক্ত অনুশীলনী 
1, ভা: & 2066 ০70 দ0]] 0০086 07109০0:7 ০ 2101776. 

[ পুর্ণ উৎপাদন-বায়তত্বের উপর একটি টীকা রচনা কর । ] (৩৬৮৭, পৃষ্ঠা ) 
9, 06 & 25066 00. 66 0০০৪০ 6106016102, 

[কৰ ওয়েব, উপপান্তের উপর একটি টীকা রচনা কর ।] (৩৭০-৭২ পৃষ্ঠা) 

১,:58860:6 605 ০3০19 190 06970 ₹80696৫. 27877 61210698809 ০0003819108 ০01 06008705 
8100 8010017 8৩ 11791 00 0108089, 8700 160 6090 805 008161078 01 6209 06078100910 
৪085 03768,” 90918198 

২৭ 41009 0০১৮769 82607970” 5৪ 0002061989 ৪ £1098 3286862861070 ০.১. 4 20015 
0028606 2907986200861010 দা০০10 20926]7 ৪)০ড ৪ 21708 ০01 8200810 0801)88610208 00106 80৩ 
2০106 ০01 1206628895100 01 629 ৪0002 8100. 2610285225 0588. [78188010 

৩, “ [196 1506611189226 102096-56681778 &০51030 ০01 879500188028 68009 ৫০0 076866 063017) 
8621585 52010551010 056690058 ০01 01105 0567 61206 81700 80808, 98102061802 
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জ। ল্েখাচ্ডিজ্রেল্সর সাহাম্য্যে শশুপাদনসতত্ক্েন্স ব্যাশ্যা 
( 51210151081 61656176700 0৫ 01567156015 ০6 0:0056600) : 

(গ্রন্থের ২৫৯-৬২ পৃষ্ঠা ) ইতিপূর্বে উৎপাদনের উপাদানসমূহের চাহিদার যে-ব্যাখ্যা 
কর] হইয়াছে রেখাচিত্রের সাহায্ো সহজেই তাহার বিশ্লেষণ করা যায়। এই বিশ্লেষণ 
উৎপাদনতত্ব নামে অভিহিত এবং ভোক্তার চাহিদার নিরপেক্ষতা-রেখার বিশ্লেষণের 
অন্রূপ। ভোক্তার ক্ষেত্রে যে-পদ্ধতিতে ভোক্তার আচরণ ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে অন্থরূপ 

পদ্ধতিতে উৎপাদদকের আচরণ বিঙ্লেষণ করা হইতেছে । উৎপাদনক্ষেত্রে এই তত্ব 
উতৎ্পাদনতত্ব নামে অভিহিত 

উৎপাদনতত্্ব (০:০৭০০০7 71,205 ): প্রতোক উৎপাদন-গ্রতিষ্ঠানের 
( 805 ) উদ্দেশ্য হইল উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে কাম্য অনুপাত স্থির করিয়া 
উৎপাদ্দন কর! এবং উৎপশ্নকে বাজারে বিক্রয় করিয়। সর্বাধিক মুনাঁফ! করা। স্থতরাং 
উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানকে ছুইটি সমন্তার সমাধান করিতে হয়: (১) উহাকে স্থির 
করিতে হয় কিভাবে উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণকে সংমিশ্রিত করিয়া উত্পাদন 
সম্পাদন করিলে উতপার্দন-ব্যয় ন্যুনতম হয় এবং (২) কতট। পরিমাণ ভ্রব্য উৎপাদন 
নারানা করিলে মুনাফ। সর্বাধিক হইয়! দাড়ায়।১ এই দুইটি সমস্া 
তা সমাধানের উপরই নির্ভর করে উৎপাদনের উপকরণের জন্য ণ 

প্রতিষ্ঠানের চাহিদা, কারণ উৎপন্নের পরিমাণ এবং উত্পাদনের 
বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে অনুপাত দ্বারাই উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণের জন্ত 
প্রতিষ্ঠানের চাহিদ। স্থিরীকৃত হয়। প্রতিষ্ঠানবিশেষ সমস্যা দুইটি সমাধানের জন্য 
কলাকৌশলগত ( €৪০1)0108] ) ও অর্থ নৈতিক (5০020920210) এই ছ্ই প্রকার 

তথ্যের উপর নির্ভরশীল। উৎপাদদনতত্বের গোড়ার কথাই হইল এই কলাকৌশলগত 
তথ্য বাজ্ঞান ( 5০1)1)0108159] 13601702001) ) | কলাকৌশলগত তথ্য ব জান 

হইতে জানিতে পার] যায় ষে উৎপাদনের উপকরণের বিভিন্ন সমন্বয় 
দ্বারা কত কত বিভিন্ন পরিমাণ দ্রব্য উৎপন্ন হইবে । উৎপাদনের 
উপাদান বা উপকরণ এবং তঙ্জনিত উৎপন্নের পরিমাণের 

মধ্যে সম্পর্কের এই স্ত্রটিকে উতৎপাদ্দনকার্য (6:0080610 77071061018 ) বলিয়া 

অভিহিত কর! হয়।২ অর্থাৎ, উৎপাদনের উপকরণসমূহের প্রত্যেক নির্দিষ্ট সমন্বয়ের 
দ্বার ষে-পরিমাণ উৎপাদন সম্ভব হয় তাহা যে কলাকৌশলগত সম্পর্ক হইতে জানিতে 
পার! যায় তাহাকেই উৎপাদনকার্য বল। হয়।৩ উদ্দাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে বুঝানো 

যাইতে পারে। ধরা যাউক, প্রতিষ্ঠানবিশেষ 2 এবং % এই ছুইটি উৎপাদনের 
উপকরণের সাহায্যে কোন দ্রব্য উৎপাদন করিতেছে । এখন উৎপাঙ্নকার্য হইতে 

১. ১৯৩-৯৪ পৃষ্ঠা ছেখ । 

২, এই আলোচনায় 'উপার্ধান' ও 'উপকরণ' শব! হুইটি সমার্থকভাষে ব্যবহার করণণ্হইতেছে। 
৩. 190৫0061070 ভ্02)06100 18 ৮06 66010101081] 19180101082030 6611108 806 82000106 0? 

০০৮0০৮ 08106016 ০01 61207 07০000688৮5 6592) 8300 9577 ৪88৮ ০? 870901960 1:72062 
চি রা 01008508100) ). 18 15 06897160 107 & 81591) 989 01 6901010109] 1070৮119089. 

0818078 

উৎপাদনকার্ষের 

ৰাখ্য। 



৩৭৪ অর্থবিষ্ভার ভূমিকা 

জানিতে পার! ধায় যে 5 এবং % বিভিন্ন অনুপাতে নিয়োগ কর হইলে কত কত 
বিভিন্ন পরিমাণ ভ্রব্য উৎপাদিত হুইবে। যেমন, ২* একক 5 এবং ৩* একক % 
উপাদান নিয়োগ কর! হইলে হয়ত ৫€* একক দ্রব্য উৎপাদিত হইবে | আবার, ২৮. 
একক 5 এবং ৫৮ একক % উপাদান নিয়োগ কর] হইলে হয়ত ১০* একক ভ্রব্য 
উৎপাদিত হুইবে। যখন আবার ৪* একক 75 এবং ১*,* একক উপাদান 
সংষিশ্রিত করিয়া] উত্পাদন কর] হয় তখন উৎপাদনের পরিমাণ হয়ত দাড়ায় ১৫, 
একক। এইভাবে 5 এবং % উপাদান দুইটির যে-কোন সংমিশ্রণে কত পরিমাণ ব্য 
উৎপার্দিত হইবে তাহা উৎপাদনকার্ধ হইতে জান। যায় । 2৫ এবং % উপাদান ছুইটির 
বিভিন্ন সংমিশ্রণে কত কত দ্রব্য উতপার্দিত হুইবে তাহার সুচী প্রণয়ন কর। হইলে 
উৎপাদনকার্ষের হুম্পষ্ট চিত্র পাওয়। যায়। 

সমোতপন্ন রেখা €( £ণ91-70:0006 00165 01 [50008.81005 ) : 

উৎপাদনকার্ষের অন্ততম বৈশিষ্ট্য হইল যে সাধারণত একই পরিমাণ দ্রব্য বিভিন্ন উপায়ে - 

(২১৫৮৮) 151৮] 254415£ 4 

€ গর ৮০৪, ররর (এত ররর, ররর | 

২০ 8০ ৬০ ৮০ ১০০ ১২০ ১৪০ ১৬০ ++ 

॥ উপাদানের পরিমাণ (একক) 
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উৎপাদন করা যায়-_অর্থাৎ উপাদানের বিভিন্ন সংমিশ্রণের সাহায্যে সমপরিমাণ ভ্রব্য 
উৎপাদন কর! সম্ভব। যেমন, ১০* একক দ্রব্য ১৬ একক 5 এবং ৮৮ একক % 

* উপাদান অথবা ২৮ একক 5 এবং ৫৮ একক ৮ উপাদান অথবা ৬* একক 5 এবং 

২৮ একক উপাদানের সাহায্যে উৎপাদন কর] যায়। অনুরূপভাবে, ১৫* একক' 
দ্রব্য ৩২ একক 5 এবং ১২* একক ” উপার্দান অথব1 ৪* একক 

রোগে ১৩ এবং ১০০ একক ৩ উপাদান অথব। ১৩১ একক 5 এবং 
কাহাকে ৰলে 

২০ একক ৩ উপাদানের সাহায্যে উত্পাদন কর] যায়। এই 
অবস্থাকে রেখার সাহাযো দেখানে যাইতে পারে । যে-রেখার দ্বার। উপাদানের বিভিন্ধ 
সংমিশ্রণের সাহায্যে সমপরিমাণ দ্রব্য উত্পাদন দেখানে। হয় সেই রেখাকে বল] হয় 
সঅমোতৎ্পন্ন রেখা বা উত্পাদন নিরপেক্ষ হা-রেখা (০0091-01000051 ০৪1৮৪ 01 

1505090 0111৮6 01 10000061020 10010516006 ০01৮০ )। 

পূর্ববর্তাঁ পৃষ্ঠার রেখাচিত্তরে 0-অক্ষে % উপাদানের একক এবং 0%-অক্ষে 2 
উপাদানের একক পরিমাপ করা হইতেছে। প্রথম সমোৎপন্ন রেখাটিতে দেখানো 

হইয়াছে যে 5 এবং % উপাদান হইটির বিভিন্ন সমন্বয় দ্বার কিভাবে ৫* একক দ্রব্য 
উত্পাদন কর! যায়। পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার অন্যান্ত সমোঁৎপন্ন রেখার দ্বারা অধিকতর 
পরিমাণ দ্রব্য কিভাবে উপাদানের বিভিন্ন সমন্বয় ছার। উৎপাদন করা যায় তাহা 
দেখানে৷ হইয়াছে । যেমন, দ্বিতীয় রেখাটিতে দেখানে। হইয়াছে যে ১০* একক ভ্রব্য 
উপাদানের কি কি বিভিন্ন সমন্বয় দ্বার উৎপাদন করা ঘায়; দ্বিতীয় রেখার 4 বিন্দুর 
দ্বার বুঝাইতেছে যে 2 উপাদানের ১৬ একক এবং % উপাদানের ৮৮ একক 
সংমিশ্রত করিয়া ১০ একক দ্রব্য উত্পাদন কর] যায়। আবার রেখাটির ?" বিন্দু 
বারা বুঝাইতেছে যে 5 উপাদানের ২৮ এককের সহিত % উপাদানের ৫৮ একক 
যোগ করিয়া! উৎপাদন করা হইলে উৎপন্নের পরিমাণ হইবে ১০* একক ভ্রব্য। এ 
১০০ একক দ্রব্যই উৎপাদিত হইবে যখন 5 বিন্দুতে % উপাদানের ৬* একক এবং % 
উপাদানের ২৮ এককের সংমিশ্রণে উৎপাদনকার্ধ সম্পাদিত হইবে। স্থৃতরাং দেখা 
যাইতেছে, উংপন্নের দিক হইতে 12, ' এবং 5 তিনটি বিন্বুই সমার্থক, কারণ তিনটি 
বিন্দুব দ্বার নির্দেশিত উপাদান-সমন্বয়ের প্রত্যেকটির সাহায্যেই ১০* একক দ্রব্য 
উৎপাদন কর] যায়। কিন্তু অর্থবায়ের ( [00065 ০০9) দিক হইতে উপাদানের 

সকল সমন্বপ্নই উতৎ্পার্দকের নিকট সমার্থক হয় না; উপকরণের ঘে-সকল সমন্বয় ছারা 
নিরদিই পরিমাণ ভ্রব্য উতপাধন কর। সম্ভব তাহাদের মধ্যে একটি সমন্বয় দ্বার! উৎপাণন 
কর! হইলে তবেই উৎপাপন-ব্যয় ন্যুনতম হইয়! দাড়ায় । 

পরিবর্তনের প্রান্তিক হার €18716108] 186 0£ 5005110061018 

[4175] ): ৩৭৪ পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে যে প্রতোকটি সমোৎপন্ন রেখা 
সমোৎপন্ন রেখার (60091-0:00006 ০01৮০ ) ডানদিকে নিয্নগতিসম্পর এবং 
প্রকৃতি উৎসের দিকে উত্তল ( ০00256% 00 617৩ 01181 )। এইরূপ 

আকুতি হওয়ার কারণ কি? ইহার উত্তরে বল! যায়, উৎপন্নের পরিমাণ অপরিবতিত 



৩৭৬ অর্থবিদ্ার ভূমিকা 

রাখিতে হইলে ধধন একটি উপাদান কমানে। হয় তখন অপর উপাদানটির পাঁরমাণ 
বাড়াইয়। প্রথমটির অভাবপুরণ করিতে হয়। উপরন্ত, যখন একটি উপাদানের 
পরিমাণ কমাইয়া এবং অপর একটি উপাদানের পরিমাণ বাড়াইম্বা সমপরিমাণ . 
দ্রব্য উৎপাদনের চেষ্টা করা! হইতে থাকে তখন দেখ! যায় যে দ্বিতীয় উপাদানের 

. অতিরিক্ত এককের পরিবর্তে প্রথম উপাদানটির পরিমাণ 
টা গর্তনের ক্রমহীলমান হারে কমাইতে হয়। পরিবর্তনের এই বৈশিষ্ট্যকে 

ক্রমহাসমান পরিবর্তনের প্রান্তিক হার (10115151710 6 102161791 

180০ 0 £110961606101) ) ব্ল। হয়। এখন পরিবর্তনের প্রাস্তিক হারের সংজ্ঞা 

নিরেশ করা যাইতে পারে। ধরা যাউক যে 5 এবং % উপাদান ছুইটির মধ্যে 

পরিবর্নের প্রান্তিক হাবের কথ? বল! হইতেছে । এই অবস্থায় উংপন্নের পরিমাণ 
অপরিবতিত রাখিয়। অতিরিক্ত এক একক 5 উপাদান নিয়োগ কর] হইলে উহার 

পরিবর্তে $% উপাদানের ঘতট। পরিয়ীণ ছাড়িয়। দিতে হয় তাহাকে বল। হয় 2-এর 

জন্য %-এব কল্লাকৌশলগত পরিবর্তনের প্রাস্তিক হার (178181081 1866 ০0৫ 
6০০1১010০21 50090000107) 0৫6 ৮ 00: 5) 1 অনেকে আবার ইহাকে উপাদানের 

পরিবর্তনের প্রান্তিক হার (00815109] 1866 06 20001 55500061012) বা 

উতৎপন্গের পরিবর্তনের প্রান্তিক হার (10121510091 1906 06 000900০6 5819501000100 ) 

বলিয়া! অভিহিত করেন। এই পরিবর্তনের প্রান্তিক হারই হইল ৩৭৪ পৃষ্ঠার রেখাচিত্র 
প্র্ধশিত সমোতপন্ন রেখার ঢাল (5102০ )। সংক্ষেপে পরিবর্তনের প্রান্তিক হারকে 

এইভাবে দেখানো ঘায় : 

পরিবর্তনের প্রান্তিক হার (7475 ও 41 উদ্দাহরণের সাহাধ্যে বিষয়টিকে 

পরিস্ফুট কর] ঘাইতে পারে । ধর] ঘাউক, কি ৮ এবং % উপাদান দুইটি 
সংমিশ্রিত করিয়া ১০* একক উৎপাদন করা যায়। 

% উপার্ধানের পরিমাণ (একক) 5 উপাদানের পরিমাণ ( একক ) 
৬৮ ২৪ 

৬১ ২৬ 
৫৮ ৮ 

৫১৬ ৩৩ 

এই উদাহরণে দেখা যাইতেছে 2 উপার্দানটির অতিরিক্ত ২ একক বাড়াইয়। ২৪ 
হইতে ২৬ একক কর] হইলে % উপাদানটি ৭ একক কমাইয়] ৬৮ হইতে ৬১ একক 

করিতে হয়। এক্ষেত্রে পরিবর্তনের প্রান্তিক হার হইল ৭ : ২১%। ইহার পর যখন 
2 উপাদানটি আরও ২ একক বাড়াই] ২৬ হইতে ২৮ একক করা হয় তখন %” 
উপাদানটির ৩ একক কমাইয়! দিতে হয়? এখানে পরিবর্তনের প্রান্তিক হার হইল 
৩% : ২%। 5% উপাদানটি আরও ২ একক বাড়াইয়া ২৮ হইতে ৩ একক কর! 

হইলে 7 উপাদানের ২ একক কমাইয়! দিতে হয়। এই উদাহরণ হইতে দেখা 



রেখাচিত্রের সাহাযষো উৎপাদনতদ্তের ব্যাখ্য। ৩৭৭ 

যাইতেছে যে 7-এর জন্ত %-এর পরিবর্তনের প্রান্তিক হার ক্রমহাসমান 3 পরিবর্তনের 
প্রান্তিক হার ৭% : ২০ হইতে ক্রমশ হাস পাইয়া ২৩ : ২% হুইয়া দরাড়াইয়াছে। 

অন্তভাবে বলা যায়, উতৎপন্নের পরিমাণ ( ১০* একক দ্রব্য ) অপরিবতিত রাখিয়। যতই 
* 4৫ উপাদানটির একক বৃদ্ধি কর! হয় ততই %” উপাদানটি ক্রমহ্াপমান হারে কমাইভে 

হয়। এই ক্রমহাসমান পরিবর্তন-হারের দরুনই সমোৎপন্ন রেখ! উৎসের দিকে উত্তল 
(০00৬০ 0 0116 01181 ) হয়| এখন প্রশ্ন, পরিবর্তনের প্রাস্তিক হার ক্রমহ্বাসমান 

হওয়ার কারণ কি? ইহার উত্তরে বল ধায় ষে ক্রমস্াসমান পরিবর্তন-হার হইল 
ক্রমহাসমান উতপন্নের স্থত্বের (7710618৬706 1017010151)1776 0২6007055 ) 

প্রতিফলন | এই স্ত্রটি অনুসারে একটি উপাদান বা উপকরণ স্থির রাখিয়া অপর 
একটি উপাদান ক্রযাগত বাড়াইয়া চলিলে উৎপাদ্নবৃদ্ধির পরিমাণ ক্রমহাসমান হারে 

হয়। ইহা হইতে সহজেই অন্থমান করা যায়, খন %” উপাদান হ্রাস এবং 5 উপাদান 
বৃদ্ধি এমনভাবে কর। হইতে থাকে যে ভতপন্নের পরিমাণ সমানই থাকিয়। যায় তখন 
এর অতিরিক্ত এককের বদলে ক্রমহাসমান হারে % উপাদানের পরিমাণ কমাইতে 
হয়। ইহার কারণ হইল, 5 উপাদানটি বুদ্ধি করিয়। চলিলে উহার প্রান্তিক উৎপাদন 
ক্রমহ্াসমান হয় এবং % উপাদানটির পরিমাণ ক্রমশ হ্রাসগ্রাপ্ত হওয়ার ফলে উহার 

প্রান্তিক উত্পাদন ক্রমবর্ধমান হয়; এই অবস্থায় 2-এর অতিরিক্ত একক বৃদ্ধি করার 
ফলে ষতট! পরিমাণ উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এ পরিমাণ উৎপাদন কমাইয়া উৎপন্গের 

পরিমাণ সমান রাখিতে হইলে ক্রমশ কম হারে %” উপাদানটি হাস করিবার প্রয়োজন 
হয়। ইহা হইতে বুঝা ধায় ষে 5 এবং % উপাদান বা উপকরণ দুইটি সীমাবন্ধভাবে 
পরিবর্তনষোগ্য হইলেও একটি অপরটির সম্পৃণ পরিবর্ত (961650015 1765151981786- 
৪019 ) হইতে পারে না।১ অবশ্ঠ রাসায়নিক দ্রব্যের মত কোন কোন ক্ষেত্রে এমন 
হইতে পারে যে উপাঁদানসমূহকে নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় অন্থপাতে মিশ্রিত করিয়া 
উৎপাদনকার্ধ সম্পাদন করিতে হয়। স্থতরাং এই সকল ক্ষেত্রে উপার্দানগুলির মধ্যে 
অস্থপাতের হ্াসবৃদ্ধি করিয়। উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। তবে এরপ ভ্রব্যের দৃষ্টাস্ত 
খুব বেশী পাওয়া যায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধভাবে উপাদানগুলির মধ্যে 
পরিবর্তন কর! সম্ভব হয়। - 

উপাদানের পরিবর্তনের প্রান্তিক হার এবং প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপল্পের 
মধ্যে সম্পর্ক (26516007. ০6 667) 71181751008] 13865 ০£ চ৪০০০ 981১১ 

6076০071155] 2100. 1৯181627591 1১17591081 12100106 [11177] ) : পূর্বেই 

ইংগিত দেওয়] হইয়াছে যে উপাদানের পরিবর্তনের প্রান্তিক হার উহাদের আপেক্ষিক 
প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্নের উপর নির্ভর করে। ধর! ধাউক যে ৩৭৪ পৃষ্ঠার রেখাচিত্রের 

১. “ডা0556 886 19৬৭ 01 10177510191)1776 2960270৭ :981]7 8695665 18 609৮ 60636 15 € 132018 

0 809 656706 10 010 005 15080: 01 0:০৫9০6100 0910 9 ৪0936169690, 002 &1062১6--০:, 2 

06059: 50108, 6586 659 8159610865 01 ৪0৪61646100 09690. 06018 18 2006 12705166,1 4০৪৫ 

80108070, ; 22007075$03 ০7 11700571606 0077210618150% 



৩৭৮ অর্থবিস্ভার ভূমিকা 

ঘ্বিতীয় সমোৎপন্ন রেখার ( উৎপন্নের পরিমাণ ধখন ১০* একক ভ্রব্য) কোন 'বিদ্ুতে 
পরিবর্তনের প্রান্তিক 4 উপাদদানটির প্রান্তিক উৎপাদন হইল ৩* একক ত্রব্য আর % 
হার উপকরণের উপার্দানটির প্রান্তিক উৎপাদন হইল ২০ একক দ্রব্য । এই অবস্থান 
আল 2 উপাদানের ১ একক ঘখন বৃদ্ধি করা হয় তখন % উপাদানটির 

১৫ একক ছাড়িয়া! দিলেই উৎপন্জের পরিমাণ অপরিবতিত 

(অর্থাৎ ১০০ একক ) থাকিবে, কারণ 2:-এর ১ একক বাড়াইলে ৩০ একক দ্রব্য 
বাড়িবে এবং %-এর ১.৫ একক ছাড়িয়। দিলেই এ ৩* একক ত্রব্য কমিয়া যাইবে । 
এখানে 4-র জন্য %-এর পরিবর্তন-হার হইল ১৫: ১। ইহা! হুইল ৮ এবং 4 
উপাদ্দান ছুইটির প্রান্তিক উৎপাদনের মধ্যে অন্থপাতের বিপরীত (15010:008] ০£ 
036 12010 06102816178] 10008006501 %৮ 2110 50) সংক্ষেপে বিষয়টিকে 

নিয়লিখিত বর্ণন। কর! যায় : 
পরিবর্তনের প্রাস্তিক হার (181517811২৪ 0 9019901600101) ) 5 

2 উপাদানের প্রান্তিক দভ্রবয-উৎপক্ন (1/18161706] চ1755108] 01000০£ ০% 5:) 

& উপাদানের প্রান্তিক ভ্রব্য-উৎপন্ন ( 1২0816108] 019551081 71:00156 01 % ) 

ব্যস্থ-ক্জেখা লা সম্মব্যনবেখা (09085 11065 0. ৮0৮81- 

0056 11065 01 15090056 1,11)99 ) : সমোত্পন্ন মানচিত্র ([500891)6 1191 ) 

হইতে দেখা গেল যে বিভিন্ন নির্দিষ্ট পরিমাপ ভ্রবা উপাদানের বিভিন্ন সমন্বয় দ্বারা 
উৎপাদন কর! যায়। যেমন, ৫* একক দ্রব্য % এবং ৭ উপাদান দুইটির বিভিজ্ন 
সমন্বয়ের সাহায্যে উৎপাদন কর! সম্ভব। অনুরূপভাবে ১০* একক, ১৫৭ একক, 
২০* একক প্রভৃতি পরিমাণ দ্রব্যের প্রত্যেকটি বিভিন্ন অনুপাতে ছুইটি উপাদান 
সংমিশ্রিত করিয়! উৎপাদন করিতে পার ঘায়। কিন্তু উৎপার্দন-প্রতিষ্ঠানকে দেখিতে 

হুইবে ঘে উপাদান দুইটিকে কোন্ অনুপাতে সংমিশ্রিত করিয়৷ নিয়োগ কর হইলে 
প্রত্যেকটি পরিমাণ ভ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় নানতম হইয়। দ্রাড়াইবে। ইহা! করিবার 
জন্ত উপাদান ছুইটির দাম জান৷ প্রয়োজন । ধর! যাউক, প্রতিষ্ঠান প্রতিষোগিতাূলক 
বাঙ্জারে উপাদান দুইটি ক্রয় করিতেছে এবং ১-এর প্রতি এককের দাম হুইল ১৫* 
টাকা আর %-এর প্রতি এককের দাম হইল ১ টাকা। এখন এই দামের ভিত্তিতে 

নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থব্যয় করিয়া! উপাধান দুইটির কি কি বিভিষ্ন সমন্বয় ক্রয় কর! ঘায় 
তাহার স্থচী ও রেখা প্রণয়ন কর যায়। যেমন, ৬* টাকার হবার 
৪০ একক 5 অথব। ৬* একক 5 উপাদান, অপবা ৩ একক % 

এবং ১৫ একক ১ অথব1 ২০ একক এ এবং ৩০ একক ১৮, অথবা ১৭ একক “4 এবং 

৪৫ একক € প্রভৃতি উপাদান ছুইটির বিভিন্ন সমন্বয্ন ক্রয় করা ঘায়। অনুরূপভাবে 
১.০ টাকা, ১৬* টাকা, ২৪ টাক। ইত্যার্দি বিভিন্ন নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থবায় করিয়া 
উপাদান ছুইটির কি কি বিভিন্ন সমন্বয় ক্রয় কর! যায় তাহা রেখার সাহায্যে দেখানে! 
বায়। এই রেখাগুলিকে ব্যয়-রেখ! বা! উপাধান-ব্যয় রেখা ব1 সমব্যয়-রেখ। (0৫685 
[41055 01 58০601-5956 [1065 01: 7:0081-0096 [.87565 0৫ [900050 1711869 ) 

সমবায়-রেখার প্রকৃতি 
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বলিয়া অভিহিত কর? হয়। নিয়ের রেখাচিত্রের সাহাযো এই রেখাগুলির প্রকৃতি 
বিশ্লেষণ কর। হইতেছে । 
এই রেখাচিত্রে ০0%-অক্ষে % উপাদানের পরিমাণ এবং ০0%-অক্ষে 5 
উপাদানের পরিমাণ পরিমাপ করা হইতেছে । ধরা হইয়াছে % এবং %” উপাদদানেক্র 

ও (হু 

নর 

(৮) 15138] ৯1১14755) 4 

9২০8০ ৬০ ৮০১০০১২০১৪০ ১৬০ 

£ উপাদানের পরিমাণ (একক) 

গ্রতি এককের দাম হইল যথাক্রমে ১:৫* টাকা এবং ১ টাকা । এখন ধরা যাউক থে 

৬* টাক1 মোট ব্যয়ের পরিমাণ। যর্দি ৬* টাকা সমঘ্যটাই % উপাদান ক্রয় 
করিতে ব্যয় কর! হয় তাহা হইলে 01, পরিমাপ-_অর্থাৎ ৬* একক 5 উপাদান 
ক্রয় কর] ধাইবে। অপরপক্ষে ধদ্দি ৬ টাকার দ্বার] মাত্র 5 উপাদান ক্রয় করা 

হয় তাহা হইলে 044 পরিমাণ-_অর্থাৎ ৪ একক 5 উপাদান ক্রয় কর যাইবে, 
এখন ঘদদি 1, এবং 14 বিন্দুকে সংযোগ করিয়া 174 সরলরেখাটি অংকন কর] যাক 



৩৮০ অর্থবিভার ভূমিকা 

তাহ! হইলে উপরি-উক্ত দামে ৬* টাকার দ্বারা উপাদান ছুইটির ঘত রকম লমন্বয় 
ক্রয় কর] সভব তাহ! এঁ রেখার দ্বার! বুঝা যাইবে । এইভাবে অন্তান্ত নিদি্ 
পরিমাণ টাকার দ্বার উপাদান ছুইটির কত বিভিন্ন সমন্বয় ক্রয় করা যায় তাহা, 
অন্যান্য রেখার ছারা দেখানে। যায়। এই রেখাগুলি সমান্তরাল এবং সরল হইবার 
কারণ হইল ষে প্রতিষ্ঠান বাজারের নির্দিষ্ট দামে ঘত খুশি তত পরিমাণ উপাদান 
সুইটি ক্রয় করিতে সমর্থ। 

এই সমব্ায়-রেখার ঢাল (51079 ) হইতে উপাদান ছুইটির মধ্যে ব্যয় পরিবর্তনের 
প্রান্তিক হার (008181078]1866 0 000125 531050160- 

5 এ 0079) পাওয়া যায়। ব্যয় পরিবর্তনের প্রান্তিক হার বলিতে 
বুঝায় ঘে ১ উপার্দানটির ১ একক বুদ্ধি করিলে কত পরিমাণ 

৮” উপাদানটি ছাড়িয়। দিলে মোট ব্যয় সমানই থাকিয়া যায়। যেমন, 2-এর দাম 

১'৫* টাক এবং %-এর দাম ১ টাঁকা হইলে ১৫-এর ১ একক বাড়াইলে %-এর ১৫ 

সমবায়-রেখার ঢাল. একক ছাড়িয়া! দিলেই মোট ব্যয় সমান থাকিবে । এক্ষেত্রে ব্যয় 
উপাদানের দামের পরিবর্তনের প্রান্তিক হার হইবে ১৫ খু :১%। এই আলোচনা 
অনুপাতের উপর হইতে সহজেই বুঝা যায় যে ছুইটি উপাদানের মধ্যে ব্যয় 
নি পরিবর্তনের প্রান্তিক হার উপাদান ছুইটির দামের অন্ুপাতের 
বিপরীত।১ সংক্ষেপে বল! যায় % এবং ১ এর মধ্যে ব্যয় পরিবর্তনের প্রাস্তিক হার 

১-এর দাম (1011০62 0৫ 5) 
এর দাম (621০6 ০ %)। 

এখন আবার প্রতিযোগিতামূলক বাজারে উপাদানের দাম হইল উপাদানের প্রান্তিক 
ব্যয় (299751192] 00905 ০৫ 616 10105) 1 ইহা! হইতে বলা যায় যে % এবং % 

-4৫-এর দাম (671০6 0৫4) উপাদান ছুইটির মধ্যে ব্যয় পরিবর্তনের প্রাস্তিক হার _ ফুুএর দাম (62০6 ০%) 

এর প্রান্তিক ব্যয় (1%18161781 009€ ০৫ 5 পরিবর্তনের 

+-এর প্রাস্তিক ব্যয় | কিল 0986 0 ৃ নি বান 

প্রান্তিক হার হইল উপাদান ছুইটির প্রান্তিক ব্যয়ের অন্ুপাতের বিপরীত । 
ন্যুনতম ব্যস্সসম্পল্প সমন্বয় €71)6 1:28৪৮-০০৪ €5020010861019 ) ; 

উপরি-উক্ত আলোচন। হইতে দেখা গেল সমোৎপন্ন মানচিত্রের ( দ:91-9:000০ 
81৪০) সাহায্যে বুঝা যায় ষে প্রত্যেকটি সমোৎপক্ন রেখায় নিদিষ্ট পরিমাণ ভ্রব্য 2 

১, বিষয়টিকে নিয়্লিখিতভাবেও দেখানো যায় 2 

1774 সমবায়-রেখার ঢাল (৪1929), 

(11818791 [২৪6০ 0 056185 90056168010 )- 

921 
08৫ 

_ ৬৯* টাকা ৬০ টাকা এখন ০95 সূত্র দাম এবং 084 হুর দাম 

ডা: টারী টাকা: 
051 এর বাম (৮1299 01 £ ) এর ধাম (72165 ০£ ৫) 

_ এর ছ্বাম (7১10৩ ০) 
চ"এর দাম (05196 ০1 ₹) 
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এবং 5 উপাদান ছইটির কি কি বিভিন্ন সংমিশ্রণে উৎপাদন করা যায়। অপরদিকে 
সমব্যয় মানচিত্রের (7:0981-0051092) সমব্যয়-রেখাগুলি (চ00181-0056 [.10065 ) 

হইতে জানিতে পার] যায় ষে উপাদানের দাম দেওয়! থাকিলে বিভিন্ন নির্দিষ্ট অর্থ- 
ব্যয়ের ছারা 5% এবং ৮ উপার্দানের কি কি বিভিন্ন সংমিশ্রণ ( 502017900125 ) ক্রয় 

করা যায়। এখন উৎপার্দকের উদ্দেশ্টা হইল ন্যানতম উৎপাদন-ব্যয়ে উৎপাদন সম্পাদন 
কর] বিভিন্ন নিদিষ্ট পরিমাণ দ্রব্যের উৎ্পাদন-ব্যয় ন্যুনতম করিবার জন্ত কিভাবে 
১ এবং % উপাদান ছুইটিকে সংমিশ্রিত করিতে হইবে তাহা সমোৎপন্ন মানচিত্রের 
সহিত সমব্যয়ের মানচিত্র সংযুক্ত করিলেই সহজে বুঝা! যাইবে । নিয়ের রেখাচিত্রটিতে 
ইহাই কর] হইয়াছে। 

নিয়ের রেখাচিত্রটি হইতে বুঝা। যায় ষে 2:-এর দাম ১'৫* টাকা এবং %-এর দাম 

(৬৩৮6) 1১1২৯) ১2/124 

০8০ ০ ৮০১০০ ১২০ ১৪০ ১৬০ 

॥উপাগনের পরিমাণ (একক) 
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১ টাকা হইলে এবং উৎপাদক €* একক ভ্রবা উৎপাদন করিতে চাহিলে ভাহার 
উৎপাদন-ব্যয় নানতম হইবে 1৫ বিন্দুতে-_-অর্থাৎ যে-বিন্মুতে 7:14 সমব্যয়-রেখাটি ৫০ 
এককের সয়োৎপন রেখাকে স্পর্শ করিয়াছে ( »15০16 ০010181-5050 11176 15 €810860 

রিতা &0081-00000০6 ০0:5৩ )। এই £ বিন্দুতে ৩ একক 5 

বিনতে সমবায়-রেখা এবং ২০ একক 4 উপাদান সংমিশ্রিত করিয়। উৎপাদন সম্পাদন 
্র্ণ করে সেই বিন্দুতে করা হইতেছে । সমোৎপন্ন রেখাটির অন্য কোন বিন্দুতে উপাদান 
উৎপাদন-ব্যয় দুইটির অন্য কোন সংমিশ্রণের দ্বার! ৫* একক ভ্রব্য উৎপাদন করা 
বর হইলে উৎপাদন-ব্যয় অধিক হইবে । যেমন, 5 বিন্দুতে উৎপাদন 
করিতে গেলে 5 এবং % উপারানটির এমন সমন্বয় ব্যবহার করিতে হয় যাহার দাম 
হইল ১০* টাঁকা। আবার 7?» বিন্দুতে উৎপাদন কর! হইলে উৎপাদন-ব্যয় হয় 
১৬* টাকা । এই একই যুক্তিতে দেখানে। যায় থে উৎপাদক ১০* একক দ্রব্য উৎপাদন 
করিতে চাঁছিলে তাহার উৎপান-ব্যয় নানতম হুইবে যদি ?' বিন্দুতে ১০০ টাকা মোট 
বায়ে ৫৮ একক ৬ উপাদান এবং ২৮ একক 5 উপাদান সংমিশ্রিত করিয়। উৎপাদন 

করা হইলে। অন্থুরূপভাবে ১৫* একক এবং ২০* একক ভ্রব্যের ন্যানতম উৎপাদন- 
ব্যয় হইবে যথাক্রমে এ এবং 0 বিন্দুতে । 

এই নানতম উৎপাদন-ব্যয় অবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল যে সমব্যয়-রেখা 
(দ৪1-০090 1,106 ) এবং সমোৎপন্ন রেখা ( £:2991-01:0000% 00:5৪ ) উভয় 

ননতম উৎপাদন-.. রেখার ঢাল সমান সমান হইয়া দাড়ায়__অর্থাৎ উপাদান দুইটির 
বায়ের সর্ত হইলে মধ্যে বায় পরিবর্তনের প্রাস্তিক হার (1981:6517)8] 121 ০ 

টান 00185 58301606108 ) এবং উপার্দান দুইটির কলাকৌশলগত 

কলাকৌশলগত পরিবর্তনের প্রাস্তিকহার (10181817921 120 ০06 62০1001081 

পরিবর্তনের প্রান্তক 51596159102) সমান্পাতিক হয়। যেমন, পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার 
হার সমান হয রেখাচিত্রে ? বিন্দুতে ছুইটি হার সমানুপাতিক । এখন আমর! 
জানি যে 2-এর জন্য %-এর কলাকৌশলগত পরিবর্তনের প্রাস্তিক হার - 

5 উপাদানের প্রান্তিক ভ্রবা-উৎপর (70981617991 ঢ1551091 7010৫0০৮ ০: 5৫) 

% উপাদানের প্রান্তিক ভ্রবা-উৎপর (10818181 019551081 [0:000০6 ০0৫ ৮) 

_ এর দাম (601০6 ০৫4৫) অপরপক্ষে ব্যয় পরিবর্তনের -প্রান্তিক হার খএর দাম (55০৫9 | 

ইহা হইতে বল! যায় যে নির্দিষ্ট পরিমাণ ভ্রব্যের ন্যনতম উৎপাদন-বায়ের সর্ত 
হুইল : 

স-্এর প্রান্তিক গুব্য-উতৎ্পন্ন ( 219181091 51055108] 1০8০০ ০৫ 5) 

-এর প্রান্তিক ভ্রবা-উতৎপন্ন (71215611391 015551051 [7:000০6 ০৫ ৩৮) 

_ এর ঘাম (৮০6 ০৫.) 
$-এর দাম (01156 ০0৫) 



ঞে রেখাচিত্রের সাহায্যে উৎপাদনতত্বের ব্যাখ্যা ৩৮ 

ইহার অর্থ হইল উপাদান ছুইটির প্রাস্তিক দ্রব্য-উৎপন্জের অনুপাত উপাদান দুইটির 

দামের অহ্ছপাতের সম্মান হয়।+ 
আবার উপরি-উক্ত স্থত্রটি এইভাবেও দেখানো যায় : 
১-এর প্রান্তিক ভ্রবা-উত্পন্থ (181617051 01555102] 009001560৫6 5৫) 

5-এর দাম (17106 0 5৫) 

_ ১-এর প্রান্তিক দ্রব্য-উতৎপন্ন_ (১1891611781 011551021 10100006 0৫ ৮) 
*-এর দাম (101০০ ০1) 

অর্থাৎ, নৃযনতম উৎপাদন-বায়ের জন্য প্রত্যেকটি উপার্দানের টাকাপ্রতি প্রাস্তিক 
দ্রব্য-উৎপন্নের পরিমাপ সমান সমান হইতে হইবে। 

এখন আবার উপরি-উক্ত অন্রপাতেব সাহায্যে উতপন্লের প্রাস্তিক উত্পাদন-ব্যয় 
(10411091005 0৫ 00000) বাহির কবা যায়: 

2-এর প্রান্তিক ভ্রব্য-উৎপন্ন (1191:61009] 71155108] 6:০001০% 0৫ % রঃ 
৫-এব দাম (01106 0৫65৫) 

এই অগ্ুপাটি উপ্টাইয়। 

এবি, পি তি হইলে প্রতি একক দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় 

পাওয়া! যায়-_ অর্থাৎ উৎপন্গের প্রান্তিক উত্পাদন-ব্যয়ে (10916191003) 

'পৌছানে। যায় । ইহ! হইতে সহজেই বলা যায় যে 
১-এর প্রাস্তিক দ্রবা-উৎপন্ন (7$191:21779] 17019951081] চ1000006 ০৫ 5) 

2৫-এর দাম (101010০ ০0: 4%) 

_ ৮-এর ১-এর প্রান্তিক দ্রব্য-উত্পন্ন ( 119181091 1717551081 171000০6০6৮ ) 
-এর দাম (62106 ০0৫) 

প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় (7/8181081 0080 [970 ]) 

ইহ1 হইতে আবার বলা যায় যে 
উৎপন্নের প্রাস্তিক উৎপাদন-ব্যয় ( 1/19151779] 0056 ০ 0080080 [740] )১ 

»% উপাদানের প্রান্তিক ভ্রব্-উৎপন্ন (181517921 01)551521 01:000০6 ০ 2) 

-4-এর দাম (1166 ০0৫6 .%)। 

অন্থরূপভাবে, উৎ্পন্নের প্রাস্তিক উৎ্পাদন-ব্যয় (40) ৮ % উপাদানের প্রান্তিক 
স্রব্য-উৎ্পক্র-$-এর দাম (1০6 0 )। 

সর্বাধিক মুনাফার অবস্থা €86৪৫-7:০£6 0000800 ): উপরি-উক্ত 
আলোচন। হইতে জানিতে পার] গেল ষে বিভিন্ন নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনের 
ন্যুনতম উৎপাদন-ব্যয় কিভাবে স্থির করা হয়। এখন উৎপার্দকের জানা দরকার 
যে কোন্ পরিমাণ ভ্রব্য উপাদানের কত কত পরিমাণ নিয়োগ করিয়! উৎপাদন করিলে 
১,189 28610 01 899 21:97817091 901038508] 0:0৫0068 ০1 0 6০ 100068 20056 8009 

805 28৮2০ 01 80912 £০৮০:-01988. 98700561907 



৩৮৪ অর্থবিদ্ভার ভূমিকা 

মুনাফ1 সর্বাধিক হইবে । ইহার জন্য ন্যুনতম ব্যয়ের সর্তের সহিত সর্বাপেক্ষা লাভজনক 
উৎপঞ্জের সর্ত সংযোগ করিতে হইবে । এখন আমর] জানি যে উৎপাদকের মুনাফ1' 
সর্বাধিক হয় এবং ভারসাম্য আমে সেই অবন্থায় যেখানে তাহার প্রান্তিক বিক্রয়লৰ 
আয় (10181617391 12106 ) তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের (208151079] 

0050 0৫ 08008) সমান হইয়] দাড়ায় | 

স্থতরাং ভারপাম্য অবস্থাকে এইভাবে দেখানে! যায় : 
-এর প্রান্তিক ভ্রবা-উৎপন্ন _ ৮-এর প্রান্তিক ভ্রব্য-উৎপন্ন 

5-এর দাম ৮-এর দাম 
২ ১ 

১৩ তি এ পি এটি লে. পি রত পা ৭ 0 উট উদ । 

প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় (10) প্রাস্তিক বিক্রয়লন্ধ আয় (4141২) 
এর প্রাস্তিক দ্রব্য-উৎপগ্ন_ ১ 

এখানে দেখা যায় যে ১-এর দাম প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ আয় (717) 
এই ফরমূল] ব! স্তর হইতে দেখানো! যায় ষে__ 
প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ আয় (741) * ১৫-এর প্রাস্তিক দ্রব্য-উৎপকন -১-এর দাম। 
অন্থরূপভাবে দেখানো যায় যে-_ 
প্রাস্তিক বিক্রয়ন আয় (141২) ৮ -এর প্রান্তিক ব্রব্য*উৎপন্ন - %-এর দাম । 

নী উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া 
দানের জন্য 

চাহিগ্কা উপাদানের . গেল যে উৎপাদক %, % প্রভৃতি উপাদানের প্রত্যেকটির সেই 
প্রান্তিক আয় পরিমাণ ক্রয় করিবে যে-পরিমাণ ক্র7 করা হইলে উপাদানটির 
উৎপস্শের উপর নির্ভর প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন (120816108] 16ড61)015 000০6) 

উপাদানটির দামের লমান হয়।১ 

অতিরিক্ত অনুশীলনী 
1, 170201881) 60৪ 00009161010 0108৮ % 0770, 20098 80081189 (6108 70987281091 0:009061528) 

06: 20966 9816 070 959: 19060 6০ 10101005186 169 00368 100. 608৪ 18 6:08 8561) সা) 1 

28৪ 2006 0901066 00. 65০ ৮০৪6-০:০?৮ ০00৮006, ৃ 

[ব্যাখ্যা কর যে, উৎপাদন-ব্যয় সর্ব(পেক্ষা! হ্থপ্প করিবার জন্ক প্রতিষ্ঠানকে প্রত্যেক উপাদানের উপর 
টাকাপ্রতি প্রান্তিক উৎপাদন সমান করিতে হইবে এবং সর্বাধিক মুনাফার স্তরে উৎপাদন না করিলেও 
বক্তব্যটি সত্য । ] (৩৮০-৮৪ পৃষ্ঠা ) 

9, 41005 158৪-0086 220961803 ০01 10:090.0011)8 15 81590. ০0960360870 08 0930189868 

£28051098117 ৪৪ 606 650.897005 0০06 ০6696106106 29195806 1900 09706 8230. 6209 19০০0৪% , 

11796.” (1010865), 1)501910. 

[বিশেষ কোন ভ্রবা উৎপাঙ্গনে নু'নতম ব্যয় পদ্ধতিকে জ্যামিতিক দিক দিয়া সমোৎগন্ন ও সমবায় 
রেখার যে-কোন স্পর্ণককে বুঝাইতে পারে। ] (৩৭৪-৭৫, ৩৭৮-৮৯ পৃউা) 

৪. ভা2166 00658 00: (৫) 1800 581)0, (6) 16996 0086 0010817)861020. 01 (8০৮০:৪. 

[টীকা রচনা কর: (ক) সমোৎপন রেখ, (খ) নানতম ব্যয়সম্পরন সমন্বয় । ] (৩৭৪-৭৫, ৩৮*-৮৪ পৃষ্ঠা ) 

১, ২৫৯৬০ পৃষ্ঠা দেখ। 


